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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tarım 

DAL Dal Ortak 

MODÜLÜN ADI Genel Mücadele Yöntemleri 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/18 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye bitki hastalık, zararlı ve yabancı 

otlarına karĢı genel mücadele yöntemlerini uygulama, 

bitki koruma alet ve makinelerini ayarlama ile ilgili bilgi 

ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Zirai mücadele teknik talimatlarına göre bitki 

hastalık, zararlı ve yabancı otlarına karĢı mücadele 

edebileceksiniz.  

2. Bitki koruma alet ve makinelerini bakım ve 

kullanım kitaplarına göre kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (uygulama alanı), kapalı ortam (sınıf, 

atölye, sera). 

Donanım: Bitkiler, lup, mücadele alet ve ekipmanları, 

kimyasal ilaçlar, koruyucu kıyafetler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tarımsal üretimde birim alandan alınacak ürün miktarı; toprak iĢleme, ekim, dikim ve 

bakım iĢlemlerinin yanında hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otlar ile uygun alet, 

ekipman ve makineler kullanılarak yapılan mücadeleye bağlıdır. Tarımsal üretimde insanlar, 

ektiğini değil de hastalık, zararlı ve yabancı ot zararlarından geriye kalan ürünleri hasat 

etmektedir. Bu açıdan bitki sağlığı yöntemlerinin uygun alet, ekipman ve makineler 

kullanılarak yapılması çok önemlidir. 

 

Ülkemizde ve dünyada yetiĢtiriciliği yapılan pek çok kültür bitkisi tür ve çeĢidi, 

yetiĢme döneminden hasada ve hasat sonrası depolamada zarar Ģekilleri birbirinden farklı 

olan çok sayıda etmen tarafından tehdit edilmektedir. Bu etmenlerle mücadele yapılmaması 

durumunda ürün kaybı meydana gelecek, elde edilen ürünler ise kalite bakımından düĢük 

olacaktır. 

 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede uygulanan ve araĢtırılan pek çok 

yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden günümüzde en çok kullanılanı kimyasal 

mücadeledir. Kimyasal mücadele etkili bir yöntem olmasına rağmen insan ve çevre sağlığı 

açısından oldukça olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir. Bu nedenle mücadelede 

kimyasal ilaç kullanımı en son çare olmalıdır.  

 

Mücadele yöntemlerinin uygulanmasında kullanılan alet, ekipman ve makineler bitki 

koruma makineleri olarak adlandırılmaktadır. Bunlar pahalı makinelerdir, yanlıĢ 

kullanımından ve bakım hatalarından dolayı kısa sürede kullanılamaz duruma 

gelebilmektedir. Ayrıca tekniğine uygun olarak kullanılmazlarsa yaralanma ve hatta ölümle 

sonuçlanabilecek kazalara neden olmaktadır.  

 

Bu modül ile hastalık, zararlı ve yabancı otlara karĢı mücadele yöntemlerini 

öğrenecek, kimyasal ilaçları tekniğine uygun ve çevreye duyarlı olarak uygulayabilecek, 

bitki koruma alet ve makinelerinin ayarları ile iĢ sonrası bakımlarını yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Zirai mücadele teknik talimatına göre bitki hastalık, zararlı ve yabancı otlarına karĢı 

mücadele edebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan üretim alanlarını ziyaret ederek hastalık, zararlı ve yabancı 

otlara karĢı mücadelede hangi yöntemlerin kullanıldığını ve hangisinin daha 

etkili olduğunu araĢtırınız. 

 Kimyasal mücadelenin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini araĢtırınız. 

 Bölgenizde yaygın olarak üretimi yapılan tarımsal ürünlerde görülen hastalık, 

zararlı ve yabancı otlara karĢı kullanılan kimyasal ilaçlarla ilgili araĢtırma 

yaparak kendinize bir tablo hazırlayınız. 

 

1. MÜCADELE YÖNTEMLERĠ VE 

TARIMSAL ĠLAÇLAR 
 

Tarımsal üretimi azaltan, ürün kalitesini etkileyen hastalık, zararlı ve yabancı otların 

zararından bitkileri korumak amacıyla yapılan iĢlemlere zirai mücadele veya bitki sağlığı 

iĢlemleri adı verilir. 

 

1.1. Mücadele Yöntemleri 
 

1.1.1. Mücadele Yöntemlerinin Sınıflandırılması 
 

Bitkilerde zarar meydana getiren etkenlerle yapılacak mücadele yöntemleri, tarımsal 

üretimin kalite ve miktarını arttırmak amacıyla yapılan sulama, gübreleme, toprak iĢleme, 

ıslah gibi çalıĢmalar kadar önemlidir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele 

yöntemleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılabilir: 

 

 Hastalık etmenleriyle genel mücadele yöntemleri: Bir etmenin kendi 

geliĢimini devam ettirmek amacıyla bitkilere zarar vermesi sonucu bitkideki 

fizyolojik olayların normalden sapması ve bitkinin bu durumu gözle görülebilir 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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belirtilerle sergilemesine bitki hastalıkları denir. Bitki hastalıklarına canlı 

(fungus, bakteri, virüs) ve cansız (iklim Ģartları, hava kirliliği gibi) etmenler 

neden olur. Bitki hastalıkları ile mücadelede uygulanan baĢlıca yöntemler 

Ģunlardır: 

 

 Kültürel mücadele 

 Mekanik mücadele 

 Fiziksel mücadele 

 Dayanıklı çeĢit yetiĢtirilmesi 

 Biyolojik mücadele 

 Kimyasal mücadele 

 Yasal önlemler 

 

Resim 1.1: Domateste iklim Ģartlarından kaynaklı güneĢ yanıklığı 

 Zararlılarla genel mücadele yöntemleri: Kültür bitkilerini yiyerek, keserek, emgi 

yaparak verim ve kalitenin düĢmesine, depolanan ürünlerin muhafazası sırasında 

bunları yiyerek ve pisliklerini bırakarak verim ve kalitesinin düĢmesine neden olan 

canlılara bitki zararlıları denir. Bitki zararlılarına karĢı uygulanan baĢlıca mücadele 

yöntemleri Ģunlardır: 

 

 Kültürel önlemler 

o Dayanıklı bitki tür ve çeĢitlerinin yetiĢtirilmesi 

o Sağlıklı üretim materyallerinin kullanılması 

o Ekim ve hasat zamanının ayarlanması 

o Ekim nöbeti 

o Kültürel iĢlemlerin düzenli yapılması  

o Bitki artıkları ve yabancı otların yok edilmesi  

o Tuzak bitkiler 

 

 Biyolojik mücadele 

o Predatörler (avcılar)  

o Parazitoitler 

o Parazitler (asalak böcekler)  

o Patojenler  

 

 Biyoteknik mücadele 
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 Fiziksel yöntemlerle mücadele 

o Yakma 

o Yüksek sıcaklıktan yararlanma 

o DüĢük sıcaklıktan yararlanma 

o Radyasyondan yararlanma 

o Elektrikten yararlanma 

o Su altında bırakma 

o Sesten yararlanma 

o Manyetik alandan yararlanma 

o Atmosfer gazlarından yararlanma 

 

 Mekaniksel yöntemlerle mücadele 

o Ezme 

o Toplama 

o Engelleme 

o Tuzaklarla yakalama 

 

 Kimyasal mücadele 

 Yasal mücadele (karantina önlemleri) 

o DıĢ karantina  

o Ġç karantina 

 Entegre mücadele 

 Genetik mücadele 

 

Resim 1.2: Bitki zararlısı çekirge 

 Yabancı otlarla genel mücadele yöntemleri: Kültür bitkileri ile toprak, besin 

maddeleri, su, ıĢık, oksijen ve kullanılan alan bakımından rekabet eden, geliĢimleri 

kültür bitkilerine göre daha hızlı olan, verim ve kalite bakımından düĢüĢlere neden 

olan bitkilere yabancı otlar denir. Yabancı otlar ile baĢlıca mücadele yöntemleri 

Ģunlardır: 

 

 Kültürel önlemler 

 Mekanik mücadele 

 Biyolojik mücadele 

 Kimyasal mücadele 
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o Ekim veya dikim öncesi uygulama 

o ÇıkıĢ öncesi uygulama 

o ÇıkıĢ sonrası uygulama 

 AteĢleme (yakarak mücadele) 

 

Resim 1.3: Yabancı otlardan yabani hardal 

1.1.2. Kimyasal Mücadeleyle Ġlgili Genel Bilgiler 
 

Bitkisel ürünlerin üretim ve depolanma aĢamalarında besin değerini bozan, zarar veren 

veya onları tamamen tahrip eden hastalık, zararlı ve yabancı otları kontrol altına almak için 

kullanılan, yapay veya doğal kimyasal maddeler zirai mücadele ilaçları olarak tanımlanır. Bu 

ilaçların yurt dıĢından getirilip iç piyasada satılması ve ülkemizde imal edilmesi 6968 sayılı 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılmıĢ olan tüzüklere 

göre konulmuĢ kurallara bağlıdır. Buna göre her ilacın ambalajı üzerinde Türkçe yazılmıĢ ve 

dıĢ etkilerle bozulmayan bir etiketin bulunması zorunludur. Etiketlerde bulunması gereken 

bilgiler Ģunlardır: 

 

 Ġlacın ticari adı 

 Ruhsat tarihi ve numarası 

 Ġmal tarihi (ay ve yıl)  

 Ġmalatçının adı ve adresi (ithal ilaçlarda ayrıca Türkiye temsilcisinin yoksa ithalatçı 

firmanın adı ve adresi) 

 Ġlacın içeriği (etkili madde ve dolgu maddelerinin ayrı ayrı ve yüzde oranları, 

yabancı ot ilaçlarında ayrıca eĢdeğer asit oranı)  

 Hangi etmene karĢı, hangi dozda ve nerelerde kullanılacağı 

 Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken gün olarak süre 

 KarıĢabilirlik bilgileri  

 Hazırlama ve kullanma Ģekli  

 Brüt ve net ağırlığı 

 Üretim yeri veya ithal bilgileri  

 Ġlacın insanlara, evcil hayvanlara, balıklara, bal arılarına, faydalı böceklere ve kültür 

bitkilerine zararlı etkisi olup olmadığı 
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 Ġlacın zehirli etkisi varsa bu etiketteki diğer yazılardan daha büyük kırmızı veya 

renkli harflerle, uygun iĢaret, ihtarlar ve ikaz edecek Ģekilde belirtilir.  

 Korunma tedbirleri, gerekli ilk yardım bilgileri ve varsa panzehiri ile Zehir DanıĢma 

Merkezi’nin telefon numarası 

 Zamanla bozulabilecek ilaçların en geç hangi tarihe kadar kullanılabileceği ve 

depolama koĢulları ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. 

 

Kimyasal ilaçlar kullanılmadan önce arazideki hastalık, zararlı ve yabancı ot 

yoğunluğuna tespit edilmeli, ürüne zarar verecek oranda hastalık, zararlı ve yabancı ot varsa 

ve bunları önlemek için kimyasal ilaç kullanmanın dıĢında baĢka bir mücadele Ģekli yoksa 

ancak o zaman ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Ġlaç kullanmadan önce maliyet hesabı 

yapılmalıdır. Bu iĢlem yapıldıktan sonra uygun ilaç seçilmelidir. Ġlaç seçimi yapılırken 

dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır: 

 

 Ġnsan, hayvan ve çevre sağlığı için en güvenli olan ilaçlar seçilmelidir. 

 Ġnsan, hayvan ve çevre sağlığına en az yan etkisi olan fakat hedef zararlıya en etkili 

ilaçlar seçilmelidir.  

 Son ilaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre en kısa olan ilaçlar 

seçilmelidir. 

 Uygulama koĢullarına ve zararlının mücadelesine uygun formülasyon Ģekline sahip 

(ıslanabilir toz, granül, emülsiyon konsantre gibi) olanları seçilmelidir. 

 

Kimyasal mücadele ilaçlarından beklenen sonuçların alınabilmesi için ilaçlama 

zamanı iyi belirlenmelidir. Ġlaçlama zararlı etmenin salgın yapmadan ve en hassas olduğu 

dönemde yapılmalıdır: Ġlacının etkililiği, ilacın kullanım zamanındaki iklim koĢullarıyla 

iliĢkilidir. Ġlaçlama dönemindeki iklim koĢulları uygun değilse Ģu olumsuzluklar görülebilir: 

 

 YağıĢlı havalar ilacının yıkanmasına neden olur. 

 Hava sıcaklığı düĢükse ilacın bitkiler tarafından alınması zorlaĢır 

 Hava sıcaklığı yüksekse yüksek sıcaklıklar ilacın buharlaĢmasına neden olur, ilaç 

kaybı yanında ilacın sıvı kısmı buharlaĢtığı için bitkilerde yanmaya neden olur.  

 Hava rüzgârlıysa ilaç rüzgârla sürükleneceğinden çevredeki bitkilerde zararlara 

neden olur. 

 

Resim 1.4: Tarlada kimyasal mücadele 

Bu nedenlerle günün serin olduğu sabah ve akĢamüzeri,  rüzgârsız ve yağıĢsız havada 

ilaçlama yapmalı; rüzgârlı havada ilaçlama yapmak zorunluluğu varsa ilaçlama esnasında 

rüzgâr arkaya alınmalıdır. 
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Ġlaçlama amacıyla satın alınacak ilaçlarda Ģu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Etiketi olmayan ilaçlar satın alınmamalıdır. 

 Etiketin iyi bir Ģekilde hazırlanıp hazırlanmadığı ve etiket bilgilerinin uygun 

olmadığı ilaçlar alınmamalıdır. 

 Ġlaçlar yetkili bayilerinden alınmalıdır.  

 AkmıĢ, sızıntı yapmıĢ, ambalajından dökülmüĢ veya ambalajı bozulmuĢ ve raf ömrü 

dolmuĢ ilaçlar kesinlikle alınmamalıdır.  

 Doğrudan güneĢ ıĢığına maruz kalmıĢ ilaçlar alınmamalıdır.  

 Ġlaçlar orijinal ambalajı ile birlikte ayrı bir dıĢ ambalaja konularak delinmeyecek, 

yırtılmayacak ve akıntı yapmayacak, ayrıca insan ve hayvan gıdaları, diğer ihtiyaç 

maddeleri ile bir arada olmayacak Ģekilde taĢınmalıdır.  

 

Satın alınan ilacının kullanıma hazırlamasında dikkat edilecek baĢlıca hususlar 

Ģunlardır: 

 

 Etiket bilgileri iyice okunmalıdır. 

 Çevrede bulunan arıcılar ilaçlama yapılacağı konusunda bir iki gün önceden 

haberdar edilmelidir. 

 Ġlaç hazırlamadan önce lastik eldiven ve lastik bot, koruyucu elbise özel gözlük ve 

maske takılmalıdır.  

 Oturma yerleri ile içinde gıda maddeleri ve yem bulunan mutfak, samanlık, ahır ve 

benzeri yerlerde asla ilaç hazırlanmamalıdır.  

 Kapalı bir alanda ilaç hazırlama mecburiyeti varsa alanın iyi havalandırma tertibatı 

olmalıdır.  

 Tavsiye edilen dozlara mutlaka uyulmalıdır. 

 Ġlaçlar etiketinde yazılı kültür bitkisinden baĢka bitkilere karĢı asla 

kullanılmamalıdır. 

 Ġlaçlama için uygun alet ve ekipman seçilmelidir. 

 Ġlaçlar uygulamaya hazırlanırken mutlaka baĢka bir kapta bir miktar su ile bir ön 

karıĢım hazırlanmalı, daha sonra bu ilaçlı su içinde bir miktar su bulunan ilaçlama 

aletinin deposuna dökülmeli, üzeri su ile tamamlanmalıdır.  

 Ġlaçlama aletinin deposunda köpüklenme olmuĢsa bir süre beklenerek köpük indikten 

sonra su seviyesi kontrol edilip tekrar su ilavesi yapılmalıdır. 

 Ġlaç hazırlanırken etikette yer alan karıĢabilirlikle ilgili bilgilere kesinlikle 

uyulmalıdır.  

 

ġekil 1.5: Ġlaç hazırlanırken yapılan doğru ve hatalı iĢlem  
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Ġlaçlama esnasında dikkat edilmesi geren baĢlıca hususlar Ģunlardır: 

 

 Ġlaçlama süresince herhangi bir Ģey yenilmemeli ve içilmemelidir.  

 Ġlaçlama aletindeki ilaç bitinceye kadar uzun süreli ara verilmemelidir. 

 Ġlaçlama süresince ilacın vücuda değmemesine çok dikkat edilmelidir.  

 Ġlaç vücuda değmiĢ veya giysilere bulaĢmıĢ ise bulaĢan kısımlar derhâl bol su ve 

sabunla yıkanmalı, giysiler çıkarılmalıdır.  

 Ġlaçlama anında delinen veya patlayan alet hortumları çıplak elle tamir edilmemeli, 

tıkanan memeler asla ağızla üfleyerek açılmaya çalıĢılmamalıdır.  

 

Ġlaçlama bittikten sonra yapılması gereken iĢlemler Ģunlardır:  

 

 Ġlaçlama aleti ve kullanılan kaplar bol deterjanlı su ile temizlenmelidir. 

 Ġlaçlı su atıkları geliĢigüzel etrafa atılmamalıdır. 

 BoĢ ilaç ambalajları imha edilmelidir. 

 Ġlaçlamadan sonra vücut bol sabunlu su ile temizlenmelidir. 

 Ġlaçlama esnasında kullanılan kıyafetler diğer elbiselerle birlikte temizlenmemelidir. 

 Ġlaçlı su, çiftlik hayvanlarının dolaĢtığı yerlere ve hayvanların otlaklarına 

serpilmemelidir. Su yalaklarına, durgun ve akarsulara kesinlikle ilaçlı su 

boĢaltılmamalıdır.  

 Ġlaçlı su bir çukur açıp içine boĢaltılmalı ve üzeri toprakla kapatılmalıdır.  

 Artan ilaçlar mutlaka orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 

 Ġlaçlamada kullanılan alet ve ekipman özel yerlerine kaldırılmalı, bu alet ve 

ekipmanlar ilaçlamanın dıĢında diğer iĢlerde kullanılmamalıdır. 

 Ġlaçlanan sahaya ilaçlamadan sonra bir süre insan ve hayvan giriĢine izin 

verilmemelidir. 

  

ġekil 1.6: Ġlaçlama yapılan alandan insanların uzaklaĢtırılması 

Kimyasal ilaçların depolanmasında dikkat edilecek hususlar Ģunlardır: 

 

 Ġlaçlar tabanı beton, iyi havalanan, içi kuru olan bir oda veya bölmede 

depolanmalıdır.  

 Ġlaçlar insanların girip çıkmadığı odalarda ve dolaplarda saklanmalıdır.  

 Ġlaç saklama odaları mutlaka kilitli olmalı ve oda giriĢine tehlike iĢareti taĢıyan bir 

levha konulmalıdır. 

 Ġlaçlar gıda maddeleri ve hayvan yemleri ile bir arada depolanmamalıdır.  
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 Ġlaçlar sık sık kontrol edilerek sızıntı ve akıntı var ise lastik eldiven ve bot giyerek 

temizlenmelidir.  

 Temizlikte kullanılan bezler ile atıklar bir çukura derince gömülmelidir.  

 

1.2. Mücadele Yöntemleri 
 

Mücadele yöntemleri hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele olmak üzere temel 

olarak üç grup altında uygulanmaktadır. Her gruba göre yapılan mücadele yöntemleri 

değiĢiklik göstermektedir. 

 

1.2.1. Hastalık Etmenleriyle Genel Mücadele Yöntemleri 
 

Bitkilerde hastalık oluĢumuna neden olan cansız ve canlı etmenlerin zararlı 

etkilerinden bitkileri korumak ve hastalanan bitkileri yeniden sağlıklı hâle getirmek için 

çeĢitli yöntemlere baĢvurulmaktadır. Bitki hastalıklarına karĢı etkin bir mücadele yapabilmek 

için öncelikle hastalık etmeni doğru teĢhis edilmelidir. Etmen tanındıktan sonra onun 

özellikleri ve hastalık oluĢturma mekanizması dikkate alınarak nasıl bir mücadele programı 

uygulanması gerektiğine karar verilir. Uygulanacak yöntemin ekonomik ve kolay 

uygulanabilir olması da önemlidir. Hastalık etmenleri ile mücadelede uygulanan baĢlıca 

yöntemler Ģunlardır: 

 

 Kültürel önlemler: Bitkilerde hastalık oluĢumunu etkileyebilecek tüm iĢlemlere 

kültürel mücadele yöntemleri denir. Kültürel önlemler ile bitkileri hastalık etmenleri 

için uygun olmayan koĢullarda yetiĢtirmek amaçlanmaktadır. Kültürel önlem olarak 

uygulanacak yöntemler Ģunlardır: 

 

 Bitkiyi sağlıklı yetiĢtirmek: Bu amaçla uygun bitki tür ve çeĢidi seçmek, 

toprak iĢlemesi, sulama ve gübreleme gibi iĢlemleri tekniğine uygun ve 

düzenli olarak yapmaktır. 

 Hastalık etmenleri için uygun koĢulları ortadan kaldırmak: Bu 

amaçla erken veya geç ekim yapmak ve ekim nöbeti uygulamak gibi 

tedbirler alınmalıdır. 

 Hastalık etmenlerin yayılmasına ve sağlıklı bitkilere bulaĢmasına 

engel olmak: Bu amaçla hastalıklı bitki artıklarını alandan uzaklaĢtırmak, 

budama yapmak, tarımsal iĢlemler esnasında alet ve ellerin temizliği gibi 

hijyen kurallarına uymak ve yabancı otları yok etmek gibi tedbirler 

alınmalıdır.  

 

 Fiziksel mücadele: Fiziksel mücadele mekanik ve termik yöntemler olarak iki 

Ģekilde uygulanmaktadır.  

 

 Mekanik yöntemler: Bu yöntem hastalık etmeninin oluĢumunu 

engellemek veya hastalık etmenini uzaklaĢtırmak amacıyla yapılır. 

Hastalıklı yaprakları toplamak, kurumuĢ ve ağaç üzerinde kalmıĢ meyve, 

yaprak, dal ve sürgünlerin kesilip yok edilmesi baĢlıca mekanik mücadele 

iĢlemlerindendir. 
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 Termik yöntemler: Yüksek veya düĢük sıcaklık, kuru hava, radyasyon 

ve değiĢik dalga boylarındaki ıĢınlar kullanılarak bitki hastalıklarıyla 

mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. Toprağın ısıtılarak dezenfeksiyonu 

ve üretim materyallerinin ısıtılarak kullanılması termik mücadele 

iĢlemlerindendir. 

 

 Dayanıklı çeĢit yetiĢtirilmesi: YetiĢtiricilik yapılan bölgenin koĢullarına uyumlu, 

hastalıklara ve kötü çevre koĢullarına dayanıklı,  verimli ve kaliteli ürünlerin ıslah 

yolu ile elde edilmesi yöntemine dayanan bir mücadele Ģeklidir.  

 

 Biyolojik mücadele: Bu yöntemle hastalık etmenlerinin geliĢiminin bazı 

mikroorganizmalar kullanılarak hastalığın ekonomik zarar eĢiğinin altında tutulması 

amaçlanmaktadır. Meyve ağaçlarında kök kanseri etmenine karĢı Agrobacterium 

radiobacter isimli bakterinin 84 numaralı ırkı kimyasal ilaç yerine kullanılmaktadır. 

 

 Kimyasal mücadele: Hastalıklara karĢı kimyasal ilaçların kullanılarak hastalıklarla 

mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. Kimyasal ilaçlar etkili oldukları canlı grubuna 

göre isimlendirilir. Fungal hastalık etmenlerine karĢı kullanılanlara fungisit, 

bakteriyel hastalık etmenlerine karĢı kullanılanlara bakterisit adı verilir. Virüs 

hastalıklarına karĢı uygulanabilecek kimyasal mücadele yöntemleri 

bulunmamaktadır. Bitki hastalıklarına karĢı kimyasal mücadele yapılırken mutlaka 

zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olan ve bakanlıkça ruhsatlandırılmıĢ 

ilaçlar kullanılmalıdır. 

 

 Karantina önlemleri (yasal önlemler): Bazı hastalık etmenleri ve parazit bitkilerin 

bulaĢıklık görülmeyen bölgelere girmesini önlemek amacıyla devlet tarafından 

alınan yasal önlemlere karantina önlemleri denir. Ülke içinde uygulanan yasal 

tedbirler, iç karantina; ülke dıĢından hastalık etmeninin gelmemesi için uygulanan 

yasal tedbirler ise dıĢ karantina olarak adlandırılır. 

 

1.2.2. Zararlı Canlılarla Genel Mücadele Yöntemleri 
 

Bitkilerde zarara neden olan canlılar ile mücadelede mücadele yöntemlerden biri veya 

birkaçı kullanılabilir. Bitki zararlısı canlılar ile mücadelede en önemli faktör mümkün 

olduğunca diğer mücadele yöntemlerini kullanarak kimyasal mücadele yapmadan veya en az 

düzeyde uygulayarak zararlıyı baskı altına almaktır. Zararlılarla mücadelede kullanılacak 

yöntemler Ģunlardır: 

 

 Kültürel önlemler: Zararlıların yaĢama döngüsünü bozan ve üremelerini engelleyen 

tarımsal iĢlemlere kültürel önlemler denir. Kültürel önlemlerin asıl amacı, önceden 

alınan tedbirlerle zararın ortaya çıkmadan engellenmesidir. Bu önlemler Ģunlardır: 

 

 Dayanıklı bitki tür ve çeĢitlerinin yetiĢtirilmesi: Bir zararlıya karĢı 

farklı bitki türlerinin gösterdiği tepkiler değiĢik olmaktadır. Bu farklılık 

bitki türünün zararlıya karĢı dayanıklılığından kaynaklanmaktadır. 

Bitkilerdeki dayanıklılığa; bitkinin anatomisi, morfolojisi, kimyasal 

yapısı, biyolojisi ve çevre faktörleri etki etmektedir. Bu özelliklerden 

yararlanılarak bazı zararlılara karĢı dayanıklı çeĢitler elde edilmiĢtir. Bağ 
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filoksera zararlısına karĢı dayanıklı asma çeĢitlerinin kullanılması, 

dayanıklı bitkilerden yararlanmaya örnek verilebilir.  

 Sağlıklı üretim materyallerinin kullanılması: YetiĢtiricilik yaparken 

kullanacağımız üretim materyallerinin (tohum, fide, fidan, yumru, çelik) 

sertifikalı olmasına ve sağlıklı bitkilerin bulunduğu üretim alanlarından 

temin edilmesine dikkat edilmelidir. Sağlıklı materyallerin kullanılmadığı 

durumlarda yapılacak ilaçlamalardan yeterli sonuç alınamayacağı 

unutulmamalıdır. 

 Ekim ve hasat zamanının ayarlanması: Bitkilerin büyümesi ile 

zararlıların biyolojisi arasında bir uyum vardır. Bitkilerin ekim ve 

dikimlerini erken veya geç yaparak zararlıların bitki üzerindeki zararları 

azaltılır. Bitkiyi erken veya geç ekerek zararlılara hassas olan büyüme 

dönemi, böceğin zararlı olduğu düzeyden korunmuĢ olunur. Ayrıca ekim 

veya dikim zamanı ayarlanırken bitkinin donlardan etkilenmemesine de 

dikkat edilmelidir. Bu durum tek yıllık bitkiler için geçerli olan bir 

yöntemdir. Çok yıllık bitkilerde ise erkenci veya geçici çeĢitlerin 

yetiĢtirilmesi ile bu baĢarılabilir. Bir bitkide zararlının zararı baĢlamadan 

önce hasadın yapılması ile zararın önüne geçilebilir. Örneğin yonca 

hortumlu böceğine karĢı ilk biçimin 10-15 gün önceden yapılması, sadece 

birinci biçimde zararlı olan bu canlıyla mücadelede oldukça etkili bir 

yöntemdir. 

 Ekim nöbeti: Bir tarım arazisinde bir kültür bitkisinin devamlı olarak 

yetiĢtirilmesi hem topraktaki bitki besin elementlerinin tüketimine hem 

de o bitkideki zararlı yoğunluğunun artmasına neden olur. Bu nedenle o 

bölgede yetiĢebilir kültür bitkilerinin belirli bir nöbetleĢme usulü ile 

yetiĢtirilmesi yararlı olabilir. Ekim nöbeti yapılırken dikkat edilmesi 

gererken en önemli husus, ekilen bitkiden sonraki sene mücadelesi 

yapılan zararlıya hassas bitkilerin ekilmemesidir.  

 Kültürel iĢlemlerin düzenli yapılması: Toprak hazırlığı, sulama, 

gübreleme, budama gibi faaliyetlerin tekniğine uygun olarak yapılması, 

bitkilerin zararlı böceklere karĢı dayanıklılığını artıracak önlemlerdir. 

Bitkilerin sağlam geliĢmeleri için uygun iklim, toprak ve yöney 

seçilmelidir. Bu faktörler, zararlının meydana getireceği zarar üzerinde 

etkilidir. Bitki yetiĢtirme yeri seçilirken bitki zararlılarının yaĢamlarını 

güçleĢtiren ancak kültür bitkisinin kolaylıkla yetiĢebileceği yer olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 Bitki artıkları ve yabancı otların yok edilmesi: Bazı zararlılar, yabancı 

otları ve hasat sonunda tarlada kalan artıkları kıĢlama ve barınak yeri 

olarak kullanır. Bu nedenle yabancı otlar ile bitki artıkları, yere düĢen 

kurtlu meyveler, yapraklar ve dal artıkları toplanıp imha edilmelidir. 

Yabancı otlar, zararlı böcekler için alternatif konukçu olmaları nedeniyle 

yumurtalarını yabancı otların yakınına veya üzerine bırakır. Bu yabancı 

otların uygun zamanlarda yok edilmesiyle zararlılar da yok edilmiĢ olur.  

 Tuzak bitkiler: Kültür bitkilerinin arasına zararlıların çok sevdiği ve 

tercih ettiği bitkiler dikilerek zararlıların burada birikmesi ve daha sonra 

ortadan kaldırılmaları sağlanabilir. Böylece asıl ürün zarardan kurtarılır. 
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 Biyolojik mücadele: Zararlı yoğunluğunu ekonomik zarar eĢiğinin altında tutmak 

amacıyla diğer canlı etmenler kullanılarak yapılan mücadeleye biyolojik mücadele 

adı verilir. Biyolojik mücadele tek baĢına uygulanabileceği gibi entegre mücadele 

yöntemleriyle de birlikte uygulanabilir. Biyolojik mücadelenin çevre ve insan sağlığı 

üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. Doğal dengeyi korur ve diğer mücadele 

yöntemlerine göre daha ekonomik ve süreklidir. Biyolojik mücadelede kullanılan 

canlı etmenler Ģunlardır: 

 

 Predatörler (avcı böcekler): Hayatları boyunca birden fazla ava ihtiyaç 

duyan, avlarını arayıp bulan, ona saldırarak öldüren ve onunla beslenen 

organizmalara predatör adı verilir. Biyolojik mücadelede tek türle 

beslenen avcılar önem arz etmektedir.  

 

Resim 1.7: Predatör böcek 

 Parazitoitler: GeliĢmelerini tek bir konukçu üzerinde tamamlayan ve 

belli bir süre sonra konukçusunu öldüren organizmalara parazitoit denir. 

Parazitoitlerde konukçuyu bulmak diĢinin görevidir. DiĢi yumurtasını 

konukçusunun vücudu içine veya üzerine bırakır. Yumurtadan çıkan 

bireyler ergin hâle gelinceye kadar konukçuyu öldürmez. Aksi hâlde 

kendisi de ölür. 

 Parazitler (asalak böcekler): YaĢamını tek bir konukçu üzerinde 

tamamlayan ve konukçusunu öldürmeyip zayıflatan organizmalara 

parazit adı verilir. Parazitlerin yaĢam süreleri konukçuların canlı olmasına 

bağlıdır. 

 Patojenler: Patojenler, parazit mikroorganizmalardır ve konukçularının 

ölümüne neden olur. Patojenlere biyolojik pestisitler adı da verilmektedir. 

Zararlı böceklerde kullanılan hastalık etmenleri, bakteriler, funguslar ve 

virüslerdir. 

 

 Biyoteknik mücadele: Bu yöntemde zararlıların özellikle biyoloji, fizyoloji ve 

davranıĢları üzerinde etkili olan cezbediciler (atraktantlar), juvenil hormonları, 

uzaklaĢtırıcılar (repellentler) ve beslenmeyi önleyiciler (antifeedingler) uygulanarak 

mücadele yapılmaktadır. 

 

 Fiziksel mücadele yöntemleri: Zararlıların yaĢadıkları ortamların fiziksel Ģartlarını 

değiĢtirmek suretiyle onların yok edilmesine fiziksel mücadele yöntemleri 

denmektedir. Bu yöntemler Ģunlardır: 
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 Yakma: Hasat sonunda budama artıklarında toplu hâlde bulunan zararlı 

böceklerin yakılması esasına dayanan bir yöntemdir.  

 Yüksek ve düĢük sıcaklıklardan yararlanma: Yüksek derecedeki 

sıcaklıklar, zararlı böcekler için öldürücü etkiye sahiptir. Yüksek sıcaklık 

uygulaması; sıcak hava, sıcak su, kaynar su, kızgın su buharı, 

solarizasyon ve elektromanyetik enerji Ģeklinde olabilir. Uygulanacak 

sıcaklığın derecesi uygulanan materyale zarar vermeyecek fakat zararlıyı 

öldürecek Ģekilde ayarlanmalıdır. DüĢük sıcaklıktan yararlanma yöntemi 

depolanmıĢ ürün zararlılarına karĢı kullanılır. DüĢük sıcaklık zararlıların 

yaĢama ve çoğalma faaliyetlerini azalttığı veya durdurduğu için bazı 

zararlılarla mücadelede kullanılır.  

 Radyasyondan yararlanma: Bu yöntem, zararlı böcekleri öldürme veya 

kısırlaĢtırma amacıyla uygulanmaktadır. Radyasyonun yüksek dozları 

böceklerde öldürücü, düĢük dozları ise kısırlaĢtırıcı etki yapmaktadır. 

Radyasyonun öldürücü etkisinden sadece depolanmıĢ ürünlerdeki zararlı 

böceklere karĢı yararlanılmaktadır. Özellikle paketlenmiĢ veya çuvala 

konmuĢ ürünlerdeki zararlıların öldürülmesi için uygun bir yöntemdir. 

 Elektrikten yararlanma: Elektrikten yararlanma, daha çok cezbedici bir 

ıĢık kaynağının etrafında bulunan elektrik yüklü tel kafese böcekleri 

çekerek öldürme yöntemine dayanır. Genellikle sinek ve sivrisinek gibi 

zararlılara karĢı kullanılır. 

 Su altında bırakma: Tarımsal alanlar su altında bırakılarak buradaki 

zararlıların ölmesi veya toprak yüzeyine çıkıĢlarının sağlanarak 

öldürülmesi Ģeklinde uygulanır. Toprak altı zararlılarına karĢı 

uygulanacak bir yöntemdir. 

 Sesten yararlanma: Mekanik veya elektronik yolla elde edilen ses 

akımlarının kullanılmasıyla uygulanan bir yöntemdir. KuĢlara, depo 

zararlısı böceklere, evlerde bulunan bazı zararlı böceklere karĢı 

kullanılabilir. 

 Manyetik alandan yararlanma: Elektrik akımıyla meydana getirilen 

manyetik alandan özellikle zararlılarla bulaĢık tohumların geçirilerek yok 

edilmesi yöntemidir. 

 Atmosfer gazlarından yararlanma: Depo ve ambar gibi kapalı yerlere 

CO2, O2 ve azot gazlarını değiĢik oranda vererek böceklerin öldürülmesi 

yöntemidir. 

 

 Mekaniksel yöntemlerle mücadele: Zararlının el, araç veya makineler ile yok 

edilmesidir. Bu yöntemler Ģunlardır: 

 

 Ezme: Bitki üzerinde bulunan bazı zararlılar, el veya tel fırçalarla 

ezilerek yok edilebilir. Örneğin ağaçların dal ve gövdelerinde yapıĢık 

kabuklu bit ve koĢniller bir çuval parçası yardımıyla ezilerek 

öldürülebilir. Ayrıca ağaçların dal ve gövdelerine galeriler açıp yaĢayan 

bazı zararlıların açtıkları galerilere tel sokmak suretiyle zararlılar ezilerek 

öldürülebilir.   

 Toplama: Zararlıların toplanarak imha edilmesi amacıyla yapılan bir 

uygulamadır. Bu yöntem özellikle topluca yaĢayan zararlılar için etkili 
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olmaktadır. Bitkilerde gruplar hâlinde yaĢayan zararlılar bulundukları 

bitki organı ile beraber kesilerek imha edilebilir. Yere düĢen kurtlu 

meyvelerin toplanması, ağaç gövdelerine oluklu mukavva veya çuvallar 

bağlanarak burada biriken zararlıların toplanması ve ağaçların altına 

bezler serilerek ağacın silkelenmesi sonucu biriken zararlıların toplanarak 

imha edilmesi Ģeklinde uygulanan toplama yöntemidir.  

 Engelleme: Hendek, çit, örtü ve bazı diğer araçlarla zararlının bitkiye 

ulaĢmasını hedefleyen bir yöntemdir. 

 Tuzaklarla yakalama: Tuzaklar; kıĢlayan bir zararlı türün 

yoğunluğunun belirlenmesinde, ilaçlama zamanının tespiti ve etkinliğinin 

kontrol edilmesinde, zararlı böcek türlerinin uçuĢ periyodunun ve 

dağılımının tespitinde ve doğrudan mücadele amacıyla yararlanılan 

araçlardır. Tuzaklar, son yıllarda zararlılara karĢı erken uyarı ve önceden 

tahmin çalıĢmalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Zararlılara karĢı 

ıĢık tuzakları, renk tuzakları, yapıĢkan tuzaklar, feromon (cinsel çekici) 

tuzaklar, tuzak yemler ve kapanlar kullanılan tuzak tipleridir. YapıĢkan 

tuzaklar, böceklerin uçma ya da hareket esnasında genellikle bir yüzey 

üzerine uygulanmıĢ yapıĢkan maddelere yapıĢıp ölmesi esasına dayanır. 

 

Resim 1.8: Sarı yapıĢkan tuzak 

 Kimyasal mücadele: Kimyasal maddeler (tarımsal ilaçlar) kullanarak zararlı 

yoğunluğunun azaltılmasına veya yok edilmesine kimyasal mücadele denir. 

Kimyasal mücadeledeki asıl amaç, zararlı böcekleri tamamen yok etmek yerine 

onları ekonomik zarar eĢiğinin altında tutmaktır. Doğal dengenin korunması ve daha 

fazla tahrip edilmemesi için kimyasal mücadele diğer bütün mücadele yöntemleri 

içinde en son düĢünülmesi gereken yöntem olmalıdır. Kimyasal mücadelede bitkiler, 

üretim materyalleri, toprak ve ağaçlar üzerinde görülen zararlılara karĢı tarım ilaçları 

kullanılır. Uygulama toz veya sıvı ilaçlama Ģeklinde yapılır fakat ilaçların sıvı hâlde 

püskürtülmeleri daha etkili olur. Bitkilerin üretim materyalleri olan tohum, yumru, 

soğan, fide veya fidanların zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması 

gerekmektedir. Üretim materyallerinin ilaçlanması zararlı görülmeden koruma 

amacıyla yapılmaktadır. Toprak ilaçlaması toprakta bulunan zararlıların kontrolü 

amacıyla yapılır. Bazı ilaçlar bitkiler için fitotoksik (zehirleme etkisi) olduğundan 

ilaçlama ekim veya dikiminden önce yapılır ve ancak ilacın topraktaki etkisi geçince 

ekim veya dikim yapılabilir. Ağaçlarda ilaçlama, yaz ve kıĢ ilaçlamaları olarak 

yapılır. KıĢ ilaçlamalarının amacı, ağacın gövde ve dallarında kıĢı geçiren zararlıları 

yok etmek veya bu zararlıların yüksek popülasyona ulaĢmalarını engellemektir. 
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Ayrıca yaz döneminde zararlı etkileri nedeniyle kullanılamayan ilaçlar, kıĢın daha 

yüksek dozlarda kullanılarak daha etkili bir mücadele yapılabilmektir. Zararlılara 

karĢı yaz ilaçlamaları, zararlının görünmesi veya zarar düzeyi dikkate alınarak 

yapılır. Ġlaçlamalar zararlı yoğunluğuna bağlı olarak yaz boyunca yapılabilir. 

 

 Yasal mücadele (karantina önlemleri): Karantina tedbirleri, ülkemizde 

bulunmayan hastalık ve zararlı etmenlerinin ülkeye giriĢini veya ülkemizin herhangi 

bir bölgesinde bulunan zararlı ve hastalık etmenlerinin diğer bölgelere yayılmasını, 

taĢınmasını devlet tarafından yasal tedbirler uygulanarak önlemeyi amaçlar. Ayrıca 

yurt dıĢından ülkeye girmiĢ veya bir bölgeden diğer bir bölgeye girmiĢ olan 

zararlıların bulundukları yerde imha edilmesine yönelik tedbirlerdir. Bu hususların 

yapılmasında devlet müdahalesi Ģarttır. Karantina tedbirleri dıĢ ve iç karantina olmak 

üzere iki baĢlık altında incelenir: 

 

 DıĢ karantina: DıĢ karantina tedbirleri ülkeye giriĢ ve çıkıĢ yapılan 

havaalanı, liman ve gümrük kapılarında uygulanır. Ülkeye girecek olan 

bitkisel ürünler, ilgili bakanlık elemanlarınca kontrol edilir. Temiz ise 

sertifika ile giriĢ izni verilir. Girmesi yasak olan hastalık ve zararlılar 

saptanırsa bu ürün veya bitki materyalleri imha edilir.  

 Ġç karantina: Hastalık veya zararlı bir bölgeye girmiĢse diğer bölgelere 

taĢınmasına, bulaĢmasına ve daha fazla ilerlemesine engel olmak için o 

yöre karantina altına alınarak hastalık ve zararlının yok edilmesine 

çalıĢılır. Bir bölgede yeni bir hastalık veya zararlının girdiği tespit edilirse 

Ģu iĢlemler yapılmalıdır: 

 

o Enfeksiyon sahası belirlenmelidir. 

o Giren hastalık veya zararlıyı etkileyici kiĢi ve kuruluĢlar haberdar 

edilerek yayılmasına engel olacak tedbirler alınmalıdır. 

o Zararlı hayvan veya bitkinin biyolojik ve ekolojik özellikleri tespit 

edilerek çoğalma ve yayılma yolları hakkında bilgi edinilmelidir. 

o Yayılmalarına yardımcı olabilecek bütün materyal, bölgeye giriĢ ve 

bölgeden çıkıĢlarda incelenmeli ve temiz olduğundan emin 

olununcaya kadar giriĢ ve çıkıĢa izin verilmelidir. 

 

 Entegre mücadele: Kültür bitkisinde zarar oluĢturan etmenlerin yoğunluklarını ve 

bunların çevre ile iliĢkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele metotlarını ve 

tekniklerini uyumlu bir Ģekilde kullanarak bunların popülasyonlarını ekonomik zarar 

eĢiğinin altında tutmaya yarayan zararlı yönetim sistemine denir. Bu sistemde amaç; 

zararlı etmenlerin tamamen ortadan kaldırılması değil, bunların popülasyonlarının 

ekonomik zarar seviyesinin altında tutulmasıdır. Bunun için ortamda mevcut olan 

doğal düĢmanların korunması ve desteklenmesi büyük önem taĢımaktadır. Kimyasal 

mücadele, entegre mücadelede en son baĢvurulması gereken yöntemdir. 

 

Entegre mücadelenin baĢlıca hedefleri Ģunlardır: 

 

 Bitkisel üretimin artırılması  

 Kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi 
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 Doğal düĢmanların korunması ve desteklenmesi 

 Tarla, bahçe ve bağların periyodik olarak kontrol edilmesi 

 Çiftçilerin kendi tarlası, bahçesi ve bağının uzmanı hâline 

getirilmesi 

 Pestisitlerin çevreye bulaĢmasının önlenmesi 

 

Entegre mücadelenin faydaları Ģunlardır: 

 

 Ġlaçlara karĢı direnç tehlikesini azaltır. 

 Gıda maddelerindeki ilaç kalıntılarını azaltır. 

 Ġlaçlama sayısını azalttığı için ekonomiktir ve ilaçların insan 

sağlığına olan zararını azaltır. 

 Biyolojik dengenin korunmasını sağlar. 

 Zararlı popülasyonların baskı altında tutulmasında rol oynayan 

doğal düĢmanların korunmasını sağlar. 

 

 Genetik mücadele: Bu mücadele yöntemi, zararlıları kısırlaĢtırma veya genetik 

yapılarını değiĢtirme esasına dayanmaktadır. Genetik mücadele, zararlıların genetik 

yapılarında meydana getirilecek geçici veya kalıcı değiĢiklik ya da anormalliklerle 

davranıĢlarını ve yaĢamlarını ürüne zarar vermeyecek Ģekilde üreme potansiyelini 

azaltmak veya tamamen yok etmek suretiyle yapılan bir mücadele yöntemidir. 

 

1.2.3. Yabancı Otlarla Genel Mücadele Yöntemleri 
 

Yabancı otlar tarım alanlarında önemli derecede zararlar meydana getirir ve verim 

kaybına neden olur. Yabancı otların baĢlıca zararları Ģunlardır: 

 

 Kültür bitkisinin ıĢığını engeller. 

 Kültür bitkisinin besinine ortak olur. 

 Kültür bitkisinin suyuna ortak olur. 

 Çıkardıkları salgılarla kültür bitkisinin geliĢmesini engeller. 

 Toprak sıcaklığını düĢürür. 

 Kültür bitkilerinin üniform geliĢmesini ve olgunlaĢmasını önler. 

 Tarım ürünlerinin kalitesini düĢürür. 

 Kültür arazisinin değerinin düĢürür. 

 Kültür bitkilerinin hastalık ve zararlılarına yataklık eder. 

 Yabancı otların bazıları kültür bitkileri üzerinde parazit olarak yaĢar. 

 Çiftlik üretim masraflarını yükseltir. 

 Baraj, göller, göletler, havuzlar ve sulama Ģebekelerinde sorun yaratmaktadır. 

 Yabancı otların bazıları hayvan sağlığı üzerine olumsuz yönde etkili olur. 

 Yabancı otların bazıları insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Yabancı otlar yangın tehlikesini artırır. 

 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı yabancı otların yayılıĢı ve kültür alanlarına 

yerleĢmesi; temiz tohum kullanımı, toprak iĢleme, çapalama, ekim nöbeti ve ilaçlı mücadele 

yöntemleriyle önlenebilir. Yabancı otlarla genel mücadele yöntemleri Ģunlardır:  
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 Kültürel önlemler: Bu önlemler yabancı ot zararlarına karĢı koruyucu önlemler 

olarak alınabilir. 

 

 Ġlkbaharda ekim öncesi toprak iĢleme yaparak kıĢlık tek yıllık yabancı 

otları yok etmek ve yüzeysel köklü çok yıllıkları da azaltmak 

 Ġyi bir tohum yatağı hazırlamak 

 Ekim derinliğini iyi ayarlamak 

 Temiz ve sertifikalı tohum kullanmak 

 Yabancı ot tohumlarının yayılmasını (su, toprak taĢıma, insanlar, 

hayvanlar gibi) önlemek 

 Küçük alanlarda yabancı otları elle yolmak 

 Ekim nöbeti uygulamak 

 Tohum vermeden önce yabancı otlarda biçim yapmak 

 

 Mekanik mücadele: Yabancı otlara karĢı mekanik mücadele yapılırken alınması 

gereken baĢlıca tedbirler Ģunlardır: 

 

 Çimlenen ve toprak yüzeyine çıkıĢ yapan yabancı otları öldürmek için 

sürüm yapmak 

 Çapalama yapmak 

 Bitki sıra aralarındaki yabancı otlara karĢı malçlama yapmak 

 Toprağı su altında bırakmak 

 Yabancı otları yakarak yok etmek 

 

 Biyolojik mücadele: Yabancı otlarla beslenen böcek, patojen (fungus, bakteri gibi), 

nematod, koyun, kaz, balık, salyangoz gibi canlıları kullanarak yabancı otların 

popülasyonlarını bize zarar veremeyecek kadar azaltmaya biyolojik mücadele denir. 

Tüm yabancı ot mücadele yöntemlerinde olduğu gibi biyolojik mücadelede de hedef 

yabancı otları yok etmek değil, ekonomik zarar eĢiği seviyesinin altında tutmaktır. 

Biyolojik mücadele, bitkilere ve doğaya en düĢük yan etkiye sahip yöntemdir. 

 

 Kimyasal mücadele: Diğer mücadele yöntemlerinin yapılmasının zorluğunda veya 

yetersizliğinde uygulanması gereken fakat tüm olumsuz yönlerine rağmen en çok 

uygulanan mücadele yöntemdir. Yabancı otlara karĢı kullanılan ilaçlara herbisit adı 

verilir. Herbisitler, total ve seçici herbisitler olmak üzere iki grup altında 

incelenebilir. Total herbisitler, ilaçlanacak alandaki tüm bitkileri öldürür. Genellikle 

boĢ alanlar, karayolu kenarları, demiryolları, havaalanları gibi yerlerde kullanılır. 

Seçici herbisitler ise kültür bitkilerine zarar vermeden yabancı otları öldüren 

ilaçlardır. Kimyasal mücadele yöntemleri uygulama zamanlarına göre Ģöyle 

açıklanabilir: 

 

 Ekim veya dikim öncesi uygulama: Kültür bitkisinin ekiminden veya 

dikiminden önce yapılan uygulamadır. Kullanılacak herbisit önce ekim 

veya dikim için hazırlanmıĢ toprak yüzeyine uygulanarak toprağa 

karıĢtırılır ve daha sonra ekim veya dikim iĢlemine geçilir.  

 ÇıkıĢ öncesi uygulama: Kültür bitkisi ve yabani otlar çıkmadan önce 

toprak yüzeyine yapılan uygulamadır.  
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 ÇıkıĢ sonrası uygulama: Yabancı otlar ve kültür bitkisi çıktıktan sonra 

yapılan uygulamadır. Uygulama zamanında yabancı ot ve kültür 

bitkisinin geliĢme devresi çok önemli olup uygulama mutlaka ilaç 

etiketinde önerilen devrede yapılmalıdır.  

 

Resim 1.9: Yabancı otlara karĢı kimyasal mücadele 

 Alevleme (yakarak mücadele): Bu yöntem son yıllarda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Kolay uygulanması, kısa sürede etki göstermesi ve çevreye verdiği zararın ilaçlara 

göre daha az olması nedeniyle yabancı ot mücadelesinde alternatif bir yöntem olarak 

kullanılmaktadır. Bu yöntem özellikle toprak yüzeyine yeni çıkmıĢ yabancı otların 

büyüme noktalarına ısı uygulaması ile yabancı otlarda hücre öz suyunun 

geniĢleyerek hücre duvarlarını patlatması ve arkasından bitkinin solarak ölmesi 

ilkesine dayanmaktadır. Bu amaçla genellikle propan gazı veya benzeri yanıcı gazlar 

kullanılmaktadır. Bunun için özel olarak geliĢtirilmiĢ elde veya sırtta taĢınan aletler 

olduğu gibi geniĢ alanlarda uygulamaya müsait, traktöre entegre edilen aletlerde 

bulunmaktadır. Alevleme yöntemi yabancı otlara karĢı ekim öncesi, çıkıĢ öncesi ve 

çıkıĢ sonrası olmak üzere üç Ģekilde uygulanmaktadır. 

 

Resim 1.10: Alevleme yöntemi 

1.3. Tarımsal Mücadelede Kullanılan Ġlaçlar 
 

Tarımsal faaliyetlerde verimin artırılması ve kaliteli ürün elde edilmesini etkileyen 

faktörlerden bir tanesi de bitki sağlığını korumada kullanılan ilaçlarıdır. 



 

20 

 

 

Tarımda zehirli kimyasal maddeler kullanılarak hastalık, zararlı ve yabancı otları yok 

etmek veya etki düzeylerini en düĢük seviyeye çekmek amacıyla yapılan mücadeleye 

kimyasal mücadele denir. Kullanılan bu zehirli maddelere ilaç adı verildiği için bu 

mücadeleye ilaçlı mücadele de denilir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karĢı kullanılan 

kimyasal ilaçların tümüne pestisit denir. 

 

Tarım alanında hastalık, zararlı ve yabancı otlara karĢı kullanılan tarımsal ilaçların 

sayıları gün geçtikçe artmaktadır. YaygınlaĢan tarım ilacı kullanımı çiftçilerimiz adına 

memnuniyet verici bir geliĢme gibi görülmektedir ancak bu kullanım sırasında kendi 

bilgisizlikleri, satıcıların yaptığı hatalı tavsiyeler veya ilaçların etiketlerinde yazılı kullanma 

alanları ve dozlarına uyulmaması sonucu istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Tarımsal 

ilaçlardan istenilen faydayı sağlayabilmek için ilaçlamanın tekniğine uygun, talimatların ve 

konu uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda, bilinçli bir Ģekilde yapılması gerekir. ġu 

kesinlikle unutulmamalı ki tarım ilaçlarının insanlara, hayvanlara, faydalı böceklere, arılara 

ve çevre sağlığına zarar vermemesi için neyin, neye karĢı, ne zaman, ne miktarda ve nasıl 

kullanılacağı iyi bilinmelidir. 

 

Tarımsal mücadelede kullanılan kimyasal ilaçların tamamı pestisit olarak adlandırılır. 

Pestisitler etkili madde, dolgu maddeleri ve diğer yardımcı maddeler olmak üzere üç kısımda 

incelenebilir. 

 

 Etkili madde: Pestisit içinde yer alan öldürücü kimyasal maddedir. Ġlaç kutuları 

üzerinde kimyasal maddenin özelliklerinin belirtilmesi gereklidir. Etkili madde 

formülasyonda % veya g/l olarak belirtilmelidir. 

 Dolgu maddesi: Kimyasal maddeler ile etkileĢime girmeyen, bitkilere karĢı olumsuz 

etkileri olmayan ve etkili maddeyi taĢıyan maddelerdir. 

 Diğer yardımcı maddeler: Bu maddeler pestisitin etkinliği ve dayanıklılığını 

artıran, bitkilere karĢı olumsuz etkilerini azaltan ve uygulamada kolaylık sağlayan 

maddelerdir. 

 

Bir meyve bahçesinde kullanılacak ilaçlı sıvı miktarının hesaplanmasında pratik 

olarak genellikle iki yöntem uygulanabilir: 

 

Birinci yöntemde, meyve ağaçlarında kıĢ ilaçlaması yapılıyorsa ağaç tacı iz 

düĢümünün çapı metre cinsinden ölçülür ve iki katı alınır. Bulunan rakam o ağaca isabet 

etmesi gereken ilaçlı sıvı miktarını verir. Çiçeklenme öncesi yapılan ilaçlamalarda kıĢ 

ilaçlamasında sarf edilen sıvının %75’i, çiçeklenmeden sonra yapılan ilaçlamalarda ise kıĢ 

ilaçlamasında sarf edilen sıvının %50’si kadar ilaçlı sıvı atılması gerekir. 

 

KıĢ ilaçlamasında atılacak ilaçlı sıvı=Ağaç taç çapı x 2 

 

Ġkinci yöntemde, ağaç izdüĢümü çapı ile ağaç yüksekliği çarpılır. Daha sonra bulunan 

değerde 0,3 sabit sayısı ile çarpılarak o ağaç için gerekli ilaçlı sıvı miktarı litre cinsinden 

hesaplanmıĢ olur. 

 

Ġlaçlı sıvı miktarı=Ağaç taç çapı x ağaç yüksekliği x 0,3 
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Resim 1.11: Ağaç taç izdüĢümü 

1.3.1. Tarımsal Mücadelede Kullanılan Ġlaçların Sınıflandırılması 
 

Tarımsal ilaçlar farklı Ģekillerde sınıflandırılabilir.   

 

1.3.1.1. Formülasyon ġekillerine Göre Ġlaçlar 

 

 Toz ilaçlar (DT): Bu ilaçlar kuru olup toz hâlinde kullanılır. Su ilave edilmez. 

Ġçeriğinde %1-10 arasında etkili madde bulunur, geri kalan dolgu maddesidir. Toz 

ilaçlar topaksız olmalıdır. 

 Islanabilir toz ilaçlar (WP): Su ile karıĢabilen toz hâlindeki ilaçlardır. Ġçeriğinde 

%25-80 arasında etkili madde bulunur. Atılacak ilaç önce bir kapta az miktar su ile 

bulamaç hâline getirilmeli sonra ilaçlama aletinin deposuna boĢaltılarak üzerine su 

ilave edilmelidir. Ġlaçlı karıĢım hazırlandıktan sonra hemen atılmalıdır. Aksi takdirde 

ilaç dibe çökeceğinden bahçenin bir kısmına fazla ilaç, diğer kısmına da su atılmıĢ 

olur. Bu ilaçlar su ile atıldıklarından toz ilaçlardan farklı olarak ilacın suda 

ıslanmasını, suda çabuk çözünmesini ve bitkiye yayılmasını sağlayan maddeler 

içerir. 

 Suda çözünen toz ilaçlar (SP): Ġnce toz görünümünde olup içeriğinde %50’den 

fazla etkili madde içerir. Etkili maddelerin dıĢında kalan yardımcı maddelerde suda 

çözünür yapıdadır. ġekerin suda çözünmesi gibi su içinde tamamen çözünür. Bu 

ilaçların kullanımında etiket iyice okunup su içine katılacak ilaç miktarının iyi hesap 

edilmesi gerekir çünkü fazla ilaç katılırsa ilaç suda çözünmeyebilir. 

 Emülsiyon konsantre ilaçlar (EC): Sıvı hâlde bulunur. Sıvı görünümünde olan bu 

ilaçların içeriğinde %20-50 arasında etkili madde bulunur. Emülsiyon ilaçlara su 

katılınca rengi süt gibi olur. 

 Akıcı konsantre (süspansiyon) ilaçlar (SC): Aktif madde su ile karıĢtırıldıktan 

sonra yapı oluĢturucu, yüzey gerilimi azaltıcı maddeler eklenerek elde edilen karıĢım 

çamur kıvamında veya biraz daha akıcıdır. Süspansiyon hâline gelmeyi güçleĢtiren 

çözücü bulunmadığı için su içinde hemen karıĢır. 

 Tohum ilaçları (DS): Tohumların ilaçlanmasında kullanılan toz Ģeklindeki 

ilaçlardır. Ġçeriğinde tohuma yapıĢmayı sağlayacak Ģekilde ince zerreli yapıĢtırıcı 

bulunur ve bu ilaçların en önemli özelliği renk maddesinin bulunuĢudur. 

 Gaz ilaçlar (fumigantlar): Zehirli gaz oluĢturmak suretiyle zararlıları öldüren 

kimyasal maddelerdir. Bu fumigantların çoğu basınç altında sıvılaĢtırılmıĢ hâlde özel 
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kaplara konulmuĢtur. Bazıları tablet hâlinde bulunur. Hava ile temasa geçtiklerinde 

gaz hâline geçer. Gaz ilaçlara genel olarak fumigant, bu ilaçların tatbik edilme 

Ģekline de fumigasyon denir. Fumigantlarla yapılacak kimyasal mücadele sınırlıdır. 

Gaz kaçırmayacak Ģekilde sıkıca kapatılmıĢ olan ev, ambar, depo, mağaza, sera, silo, 

değirmen içinde veya gaz kaçırmayan örtü altında ve toprak içinde uygulanabilir. 

Fumigasyon yaparken çok dikkatli olmalı, ilaçlama süresi çok iyi ayarlanmalı ve 

süre bitip gaz tamamen boĢaltıldıktan sonra fumigasyon yapılan yere girilmelidir. 

 KıĢlık ve yazlık yağlar (GS): Yağlı ilaçlar yoğurt kıvamındadır. Yazlık yağların 

aktif maddesi madeni yağlardır. KıĢlık yağlar ise madeni yağa ilave olarak ayrıca 

DNOC gibi maddeler ihtiva eder. Yazlık yağlar, yapraklı ağaçlara (turunçgiller, 

zeytin gibi); kıĢlık yağlar ise yapraksız dönemde (elma, armut gibi) kıĢ sonlarında 

uygulanır. 

 Granül ilaçlar (GR): Toz ilaçlara benzeyen fakat daha büyük paçacıklara sahip, 

içeriğinde %1-40 arasında etkili madde bulunan ilaçlardır. Son yıllarda granül 

ilaçların kullanımı giderek artmaktadır. Entegre zararlı yönetiminde bu 

formülasyonun diğer formülasyonlara oranla faydalı faunaya olumsuz etkisinin 

düĢük olması sebebiyle tercih edilmektedir. Genellikle topraktaki zararlılara karĢı 

doğrudan uygulanır. 

 Peletler: Peletler genellikle toprak altı zararlılarına karĢı uygulanan ve zerre 

büyüklüğü fazla olan ilaçlardır.  

 Tabletler (TB): Kapalı yerlerde kullanılan, tablet hâlinde ve hava ile temasa geçince 

zehirli gaz veren ilaçlardır. Tablet hâlindeki bazı ilaçlar dolgu maddesine yanıcı 

madde ilave edilerek imal edilmiĢtir. Yandıklarında ortaya çıkan gaz ve duman ile 

etkili olur. 

 Aerosoller (AE): Aktif maddesi sıvı ise sis, katı ise duman hâlinde havada bulunan 

ve uzun süre havada kalarak zararlıları öldüren ilaçlardır. Özel kaplar içine aktif 

madde konduktan sonra sıkıĢtırılır ve supap vasıtasıyla karıĢım açığa çıkarılarak 

kullanılır. Bu formülasyon genelde insanların yaĢadığı kapalı alanlardaki sinek, 

sivrisinek gibi zararlılara karĢı kullanılır. 

 Zehirli yemler (RB): Zararlıları cezbedici maddelere zehirli bileĢikler ilave edilerek 

hazırlanan, zararlıları kendi doğal çevrelerinde veya yakınında cezbetmek ve 

zehirlemek amacıyla kullanılan ilaçlardır. Zehirli yemlerin içeriğinde zehir, yem, 

tatlandırıcı, yapıĢtırıcı ve insanlar için uyarıcı maddeler bulunur. 

 Zehirli Ģampuanlar: Ġnsan ve evcil hayvanlardaki bit, pire gibi dıĢ parazitlere 

(ektoparazit) karĢı kullanılan ilaçlardır. Ġlaç, Ģampuan olarak kullanılır. Bit ilacı 

örnek verilebilir.  

 Çok düĢük hacimli sıvılar (ULV): Çok düĢük hacimli sıvılar (ULV) hem 

formülasyon Ģekli hem de uygulama yöntemidir. ULV formülasyonlarında aktif 

madde oranı %80’in üzerindedir. Sıvı hâldedir. ULV formülasyonu için kullanılacak 

çözücüler belirli özellikleri taĢımalıdır. Çözücü çok az uçucu olmalı, aktif maddeyi 

çok iyi çözme gücüne sahip olmalı, vizkozitesi düĢük olmalı ve aktif madde ile 

uyum sağlamalıdır. 

 Mikrokapsüller: Son yıllarda geliĢtirilen bir formülasyon Ģeklidir. Bir pestisitin bir 

kaç mm çapındaki damlacıklarının plastik bir film tabakası ile kaplanması 

sonucunda elde edilir. Bu formülasyonlar çok uçucu olan ve kalıcılığı istenen 

pestisitler için yapılır. Amaç, aktif maddenin bir süre o ortamda bulunmasını 

sağlamaktır. 

 Macunlar (PA): Macun kıvamında formüle edilerek fırça yardımı ile kullanılır. 
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 Duvar boyaları karıĢımları: Duvar boyaları içine ilacın aktif maddesi ilave 

edilerek ev haĢerelerine karĢı geliĢtirilmiĢ maddelerdir. 

 

1.3.1.2. Etkili Oldukları Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlara Göre Ġlaçlar 
 

Bu sınıflandırma, kimyasalın etkilediği canlı grubu esas alınarak yapılmıĢtır.  
 

 Ġnsektisit: Zararlı böceklere karĢı kullanılan kimyasal ilaçlar  

 Fungisit: Fungal (mantari) hastalıklara karĢı kullanılan kimyasal ilaçlar 

 Bakterisit: Bakteriyel hastalıklara karĢı kullanılan kimyasal ilaçlar  

 Herbisit: Yabancı otlara karĢı kullanılan kimyasal ilaçlar 

 Akarisit: Akarlara karĢı kullanılan kimyasal ilaçlar  

 Nematisit: Nematodlara karĢı kullanılan kimyasal ilaçlar  

 Rodentisit: Kemirgenlere karĢı kullanılan kimyasal ilaçlar 

 Avisit: KuĢlara karĢı kullanılan kimyasal ilaçlar 

 

1.3.1.3. Özel Amaçlı Ġlaçlar 

 

Özel amaçla kullanılan ilaçlar Ģunlardır: 

 

 Kovucular (repelletnler): Mutlaka toksik olmaları gerekmeyen maddelerin 

kullanılmasıyla böceklerin bazı Ģeylerden uzaklaĢtırılmasıdır. Naftalin yıllarca 

evlerde elbiselerin korunmasında kullanılmıĢtır. Katran (kreosol), odunları termitlere 

karĢı muhafazada kullanılırken sivrisinek, kene ve diğer ısırıcı sinekleri kovucu 

olarak da kullanılmaktadır. 

 Cezbediciler (atraktanlar): Bunlar muhtelif böcekleri yakalamak için kullanılır. 

BaĢlıca bileĢikler, böceklerden elde edilen seks ektrakları da dahil olmak üzere Ģeker 

ve birçok uçucu aromatik maddelerdir. Cezbedici maddeler direkt mücadele metodu 

olarak kullanılmaz. Daha ziyade tarla yoğunluklarını tespit etmede kullanılır. Bu 

suretle böceklerin ortaya çıkıĢ ve kalıĢ süreleri tespit edilir. 

 

1.3.1.4. Yaptıkları Etki ġekillerine Göre Ġlaçlar 

 

Ġlaçların zararlılar üzerinde etkileri farklı Ģekilde olmaktadır.  

 

 Mide zehiri olan ilaçlar: Mide zehirleri, zararlıya ağız yoluyla girip sindirim 

sisteminde etkili olur. Bu tip zehirler, bitkiler üzerine atıldıktan veya zehirli yemler 

vasıtasıyla böcek tarafından alındıktan sonra etkilerini gösterir.  

 Kontakt (temas) etkili ilaçlar: Böceklerin derilerine veya ilaç atılan yüzeyde 

böcekler yürürken vücutlarına değdiğinde etkisini göstererek onların ölümüne neden 

olur. 

 Solunum zehirleri (fümigantlar): Bunlar gaz veya buhar veren ilaçlar olup 

böceklere solunum yolu ile etki ederek onları öldürür. 

 Sistemik ilaçlar: Bitki bünyesine giren, girdikten sonra dokudan dokuya geçerek 

hareket eden ilaçlara sistemik ilaçlar denir. Bunlar da mide zehri grubuna girmekle 

beraber mideye alınma yolu değiĢiktir. Bu türlü insektisitler, bitkilere atıldıktan 

sonra onların kök veya yaprakları vasıtasıyla emilerek bitki öz suyuna geçer ve 

bitkinin her tarafına yayılır. 
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1.3.1.5. Kullanma Tekniğine Göre Ġlaçlar 

 

 Doğruda kullanılan ilaçlar, toz ilaçlar, ULV formülasyonlu ilaçlar, granüller 

 Su veya organik çözücüler ile seyreltilerek kullanılan ilaçlar  

 

1.3.1.6. Zararlıların Biyolojik Dönemlerine Göre Ġlaçlar 

 

 Larvaları öldüren ilaçlar (larvisit) 

 Yumurtaları öldüren ilaçlar (ovisit) 

 Hem larva hem de yumurtaları öldüren ilaçlar (ovalarvisit) 

 Erginleri öldüren ilaçlar 

 

1.3.1.7. Toksik Özelliklerine Göre Ġlaçlar 

 

Etkiledikleri canlılarda meydana getirdikleri zehirlenmeler dikkate alınarak yapılan 

sınıflandırma Ģeklidir.  

 

 Fiziksel zehirler 

 Protoplazma zehirleri 

 Sinir sistemi zehirleri 

 Solunum sistemi zehirleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Zirai mücadele teknik talimatına göre bitki hastalık, zararlı ve yabancı otlarına karĢı 

mücadele ediniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fiziksel mücadele yapınız. 

 Arazi incelemesi yaparak zararlı 

grubunu belirleyiniz. 

 Bu zararlı etmenlere karĢı fiziksel 

mücadele yöntemlerinden hangisinin 

uygulanacağını belirleyiniz. 

 Fiziksel mücadelede kullanılacak alet ve 

ekipmanları temin ediniz. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Tekniğine uygun Ģekilde mücadele 

yöntemini uygulayınız. 

 Mekanik mücadele yapınız. 

 Arazi incelemesi yaparak zararlı 

grubunu belirleyiniz. 

 Bu zararlı etmenlere karĢı mekanik 

mücadele yöntemlerinden hangisinin 

uygulanacağını belirleyiniz. 

 Mekanik mücadelede kullanılacak alet 

ve ekipmanları temin ediniz. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Tekniğine uygun Ģekilde mücadele 

yöntemini uygulayınız. 

 Biyolojik mücadele yapınız. 

 Zararlı grubunu belirleyiniz. 

 Zararlı grubuna uygun biyolojik 

mücadele unsurlarının olup olmadığınız 

araĢtırınız. 

 Biyolojik mücadelede kullanılacak 

unsurları temin ediniz. 

 Zaralı grubuna uygun bir Ģekilde 

mücadele yöntemini uygulayınız. 

 Biyoteknik mücadele yapınız. 

 Zararlı grubunu belirleyiniz. 

 Bu zararlılar için uygun bir biyoteknik 

mücadele yönteminin olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Biyoteknik mücadelede kullanılacak 

malzemeleri temin ediniz. 

  Zaralı grubuna uygun bir Ģekilde 

mücadele yöntemini uygulayınız. 

 Kültürel mücadele yapınız. 

 Arazi incelemesi yaparak zararlı 

grubunu belirleyiniz. 

 Bu zararlı etmenlere karĢı kültürel 

mücadele yöntemlerinden hangisinin 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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uygulanacağını belirleyiniz. 

 Kültürel mücadelede kullanılacak alet ve 

ekipmanları temin ediniz. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Tekniğine uygun Ģekilde mücadele 

yöntemini uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yapınız. 

 Arazideki zararlı grubunu belirleyiniz. 

 Zaralı grubuna uygun kimyasal ilaçları 

belirleyiniz. 

 Kimyasal ilaçları temin ediniz. 

 Ġlaçlama için uygun alet ve ekipmanı 

hazırlayınız. 

 Ġlaçları hazırlayarak ilaçlama makinesinin 

deposuna aktarınız. 

  Tüm iĢ güvenliği tedbirlerini alarak ilaçlama 

yapınız. 

 Pestisitler ile ilgili tablolar oluĢturunuz. 

 Pestisitlerin formülasyon Ģekillerine göre 

tablo oluĢturunuz. 

 Pestisitlerin oldukları hastalık, zararlı ve 

yabancı otlara göre tablo oluĢturunuz. 

 Pestisitlerin kullanma tekniğine göre tablo 

oluĢturunuz. 

 Pestisitlerin zararlıların biyolojik 

dönemlerine göre tablo oluĢturunuz. 

 Pestisitlerin toksik özelliklerine göre tablo 

oluĢturunuz. 

 Tablolara pestisitlerin içeriğindeki etkili 

maddeleri yazınız. 

 Bu tabloları pano hâline getiriniz.   

 Ġlaçları hazırlayınız. 

 Ġlacın formülasyon Ģekillerine göre 

hazırlayınız. 

 Ġlaç etiket bilgilerini okuyunuz. 

 KarıĢtırılacak ilaçların karıĢabilirlik 

durumlarını inceleyiniz. 

 Ön karıĢım hazırlayınız. 

 Ġlacı uygun bir Ģekilde aletin deposuna 

aktarınız. 

 Ġlaçlama uygulaması yapınız. 

 Ġlaçlama zamanını belirleyiniz. 

 Ġlaçlamanın günün hangi saatinde 

yapılacağını belirleyiniz. 

 Ġlaçlama makinesini hazırlayınız. 

 Ġlacı hazırlayarak depoya aktarınız. 

 Koruyucu ekipmanlarınızı giyiniz ve iĢ 

güvenliği tedbirlerinizi alınız. 

 Tekniğine uygun Ģekilde ilaçlamayı 

yapınız. 

 ĠĢ sonunda makinenizi temizleyiniz. 

 Ġlaç kutularını uygun bir Ģekilde imha 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. (    ) Tarımsal ürünlerde son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken gün olarak 

süre belirtilmesine gerek yoktur. 

2. (    ) Ġlacının etkililiği, ilacın kullanım zamanındaki iklim koĢullarıyla iliĢkilidir. 

3. (    ) Bitkilerde hastalık oluĢumunu etkileyebilecek tüm iĢlemlere biyolojik mücadele 

yöntemleri denir. 

4. (    ) Mekanik yöntemler, hastalık etmeninin oluĢumunu engellemek veya hastalık 

etmenini uzaklaĢtırmak amacıyla yapılır. 

5. (    ) Kontakt (temas) etkili ilaçlar gaz veya buhar veren ilaçlar olup böceklere 

solunum yolu ile etki ederek onları öldürür. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Hava sıcaklığı yüksekse, yüksek sıcaklıklar ilacın …………………….. neden olur. 

7. 7. GeliĢmelerini tek bir konukçu üzerinde tamamlayan ve belli bir süre sonra 

konukçusunu öldüren organizmalara ………………… denir. 

8. 8. Emülsiyon konsantre ilaçlar ilaçların içeriğinde …………….. arasında etkili madde 

bulunur. 

9. 9. Yazlık yağların aktif maddesi ……………………. yağlardır. 

10. 10. Zararlı böceklere karĢı kullanılan kimyasal ilaçlara …………………….. adı 

verilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele amacıyla ilaç hazırlayınız. 

 

 Ġlaç Hazırlama 

 Malzemeler 

o Tarımsal mücadele ilacı 

o Ġlaç hazırlama kapları (plastik) 

o Lastik eldiven 

o Lastik bot 

o Koruyucu elbise  

o Koruyucu gözlük  

o Maske 

o Ġlaçlama aleti 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. Ġlaç hazırlamada kullanacağınız kimyasalları ve ilaç hazırlama 

kaplarını temin ettiniz mi? 

  

3. Ġlaçlama kimyasalını bir kap içinde su ile hazırladınız mı?   

4. Ġlaçlama makinesinin 1/4’ünü su ile doldurup üzerine hazırladığınız 

eriyiği döktünüz mü? 

  

5. Ġlaçlama makinesinde homojen bir karıĢım için makinenin 

karıĢtırıcısını uygun Ģekilde çalıĢtırdınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bitki koruma alet ve makinelerini bakım ve kullanım kitaplarına göre 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki çiftçileri ziyaret ederek hangi bitki koruma alet ve makinelerinin 

yaygın olarak kullanıldığını ve nedenlerini araĢtırınız. 

 Bitki koruma alet ve makinelerinin norm ayarlarını yaparak bu ayarların 

kullanım kılavuzundaki değerlere uygun olup olmadığını inceleyiniz. 

 

2. BĠTKĠ KORUMA ALET VE MAKĠNELERĠ 
 

Hastalık ve zararlılara karĢı yapılan bitki koruma faaliyetleri, bitkisel üretim zincirinin 

önemli bir halkasıdır. Bitki sağlığı iĢlemleri olarak ifade edilen bu çalıĢmalar, tüm toplumu 

ve çevreyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Henüz tam bir alternatifinin ortaya 

konulamaması nedeniyle kimyasal yolla yapılan bitki koruma, önemini büyük ölçüde devam 

ettirmektedir. Bitki sağlığı çalıĢmalarının en önemli kısmını kimyasal ilaçlar ve bunların 

uygulanmasında kullanılan makineler oluĢturmaktadır. 

 

2.1. Pülverizatörler 
 

Pülverizatörler genellikle depolarındaki ilaçlı sıvıyı üzerindeki değiĢik tip memeler 

yardımıyla istenilen büyüklükte zerrecikler hâline getirip bitkiler üzerine püskürten bitki 

koruma makineleridir. Pülverizatörler güç kaynağı bakımından sırtta taĢınan, kendinden 

motorlu, traktörle çekilen, traktöre asılır tip ve kendi yürür pülverizatörler olmak üzere beĢ 

ana grupta toplanabilir. 

 

Pülverizatörlerin baĢlıca görevi, sıvı ilacı devamlı aynı konsantrasyonda ve eĢit basınç 

altında ileterek bitki koruma iĢlemini mümkün kılmaktır. Püskürtme sıvısı depo içindeki bir 

karıĢtırıcı tarafından karıĢtırılır ve kuyruk milinden hareket alan bir pompa tarafından 

ilaçlama borularına, oradan da memelere basınçla gönderilerek tarlaya püskürtülür. 

 

2.1.1. Pülverizatörlerin Parçaları 

 

Bir pülverizatörün genel olarak yapısı ve parçaları aĢağıdaki Ģekilde görülmektedir: 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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ġekil 2.1: Pülverizatörün parçaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. Depo 

 

Pülverizatörlerde kullanılan depolar, püskürtülecek sıvı ilacı içinde taĢıyan organdır. 

Ağzı süzgeçli ve kapaklıdır. Altında boĢaltma vanası ve ilacı pompaya ileten emme ağzı 

bulunur. Günümüz pülverizatörlerinde depolar, ilaçların etkilerine karĢı yarı Ģeffaf plastik 

(polietilen) veya cam elyafı ile güçlendirilmiĢ Ģeffaf plastikten (polyester) yapılmaktadır.  

 

2.1.1.2. KarıĢtırıcılar 

 

KarıĢtırıcılar, ilaç depolarında sıvı hâldeki ilaçları karıĢtırarak ilaç etkili maddesinin 

konsantrasyonunun değiĢmemesini ve düzgün bir konsantrasyonla ilaçlama yapılmasını 

1-Kuyruk milinden hareketli pompa,  

2-Hava tüpü,  

3-Armatürlere giden basınçlı boru,  

4-Basınç ayarlayıcı supap,  

5-EĢit basınçta tek tek memeleri çalıĢtırma 

supapları,  

6-Dağıtma boruları,  

 

7-Püskürtme borusu (bumlar),  

8-Geri dönüĢ,  

9-Depo ve karıĢtırıcı,  

10-Emme armatürü,  

11-Pompa emme borusu,  

12-Manometre,  

13-Hidrolik karıĢtırıcının geri dönüĢ borusu 
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sağlamaktadır. Pülverizatörlerde kullanılan karıĢtırıcılar mekanik, hidrolik ve pnömatik tipte 

olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. 

 

Mekanik karıĢtırıcılar, pompa ve meme verilerine bağlı kalmadan etkin bir karıĢtırma 

sağlamaktadır. Hidrolik karıĢtırıcılarda, depo kapasitesi 600 litreden büyük olan 

pülverizatörlerde ilaç deposunun dip kısmına yerleĢtirilen ve üzerinde delikler bulunan bir 

boru içine basınçla gönderilen sıvıyla karıĢtırma iĢlemi gerçekleĢmektedir. 

 

ġekil 2.2: KarıĢtırıcılar 

2.1.1.3. Filtreler 

 

Filtreler, sıvı ilaç içindeki çözünmemiĢ katı parçacıkları, kum, toprak ve diğer yabancı 

maddeleri ayırarak pompayı aĢınmaya; memeleri ise hem aĢınmaya hem de tıkanmaya karĢı 

korumaktadır. Pülverizatörlerde meme tıkanmalarının önüne geçebilmek için aletin değiĢik 

yerlerine farklı gözenek çaplarında filtreler yerleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 2.3: Pülverizatördeki filtreler 

2.1.1.4 Pompa 

 

Pompanın görevi, gereği kadar püskürtme sıvısını yeteri miktarda bir basınçla ve sabit 

bir akıĢ hızıyla memelerden atmaktır. Pompalar değiĢik ilaç konsantrasyonlarına, su 

kalitesine ve aĢınmaya karĢı dayanıklı olmalı ve gerektiği kadar suyu emebilmelidir. 

 

Bitki koruma aletlerinde genellikle pistonlu, membranlı, pistonlu membranlı ve döner 

silindirik tip pompalar kullanılmaktadır. 

 

ġekil 2.4: Pompa sembolleri 

Pülverizatörde bulunan pompalarda dikkat edilmesi gerekilen hususlar Ģunlardır: 

 

 Mafsallı Ģaft pompa bağlantısı yağlanmalıdır. 

 Pompanın yağ seviyesi sürekli kontrol edilmeli, yağ eksikse tamamlanmalıdır. 
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 100 çalıĢma saati sonunda pompanın yağı değiĢtirilmelidir. 

 Pompanın Ģaft üstünde yer alan gresörlükleri her çalıĢmada kontrol edilmeli ve 

gerekli ise yağlanmalıdır. 

 Yağ değiĢtirmek için yağ boĢaltma tapası açılmalı, yağın damlalar hâlinde 

boĢalmasına kadar beklenmelidir. Tapa yerine dikkatlice takılmalı ve yağ, yağ 

seviyesine kadar doldurulmalıdır. Pompa mili elle bir miktar çevrildikten sonra yağ 

seviyesi tekrar kontrol edilmelidir. 

 Pistonlu-membranlı pompalarda pompa membranı 200 çalıĢma saatinde veya en geç 

iki senede bir değiĢtirilmelidir. 

 Emme ve basma supapları kontrol edilmelidir. YapıĢmıĢ, hasarlı supaplar 

değiĢtirilmelidir. 

 Pompa monte edilirken pompa kapaklarındaki cıvatalar dikkatli ve çapraz 

sıkılmalıdır. YanlıĢ sıkılmalarda pompa kapaklarında bükülme ve titreĢim olabilir. 

 

2.1.1.5. Hava Deposu (Hava Tüpü) 

 

Tarla pülverizatörlerinde pülverizasyon sistemindeki akıĢın ve basıncın sürekliliğini 

sağlayabilmek için pülverizatör pompaları üzerine bir hava deposu yerleĢtirilmiĢtir. Eski tip 

pülverizatörlerde bu depo, hava tüpü Ģeklinde kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.5: Hava deposu 

2.1.1.6. Basınç Ayarlama Düzeni (Basınç Regülatörü) 

 

Regülatör, pülverizatörlerde çalıĢma basıncının sabit tutulmasını sağlayan parçadır. 

Pülverizatörlerde basıncı ayarlamayı sağlayan en uygun sistem, sabit basınçlı ayar sistemidir. 

 

Resim 2.6: Basınçlı regülatör ve manometre 
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2.1.1.7. Manometreler 

 

Pülverizasyon esnasında sistemdeki basıncı kontrol edebilmek amacıyla kullanılır. 

Manometrelerin düzgün olmayan arazilerde çalıĢırken pülverizasyon sırasındaki basınç 

dalgalanmasından kaynaklanan titreĢimlerden etkilenmemesi için manometre göstergelerinin 

içi, sıvı gliserinle doldurulmaktadır. Manometrelerin sistemdeki basıncı doğru olarak 

gösterebilmeleri için belirli çalıĢma periyotlarında test edilmesi gerekir. 
 

 

Resim 2.7: Manometreler 

Tarla, bağ, bahçe ilaçlamalarında farklı manometreler kullanılır. Örneğin tarla 

ilaçlamalarında düĢük basınçlı 5 bar, bahçe ilaçlamalarında 20-40 barlık manometreler 

kullanılmaktadır. 

 

2.1.1.8. Püskürtme Çubuğu (Bum) 

 

Pülverizatörlerde depodaki sıvı ilacın püskürtme sistemine iletilmesi için farklı çap ve 

uzunlukta, düz hortum ve borular kullanılmaktadır. Bunlar, püskürtme sistemindeki aĢırı 

basınçlara dayanabilecek yapıda ve güneĢ ıĢığına, yağ ve aĢındırıcı özellikteki ilaçlara karĢı 

dayanıklı olmalıdır. Sıvı basıncı, pülverizatör üzerindeki farklı noktalarda değiĢiklik 

göstermektedir. Bu yüzden hortumların seçiminde hortum tasarımına, malzemesine ve 

ölçüsüne dikkat edilmelidir. 

 

Bum üzerinde memeleri taĢıyan püskürtme çubuğu bir taĢıyıcı çerçeveye monte edilir. 

Bu çerçevede memelerin yere olan mesafeleri ya hidrolik olarak ya da çelik bir halat yardımı 

ile kaydırılarak ayarlanabilir. Daha sonra bu çerçeve üç nokta hidrolik bağlamalı olarak 

traktörün ön veya arkasına bağlanır. Püskürtme çubuğunun yere olan mesafesi ilaçlanan bitki 

boyuna göre ayarlanabilir özellikte yapılmıĢtır. Gerek taĢıma kolaylığı ve gerekse küçük 

parsel ilaçlamalarında tarla kenarlarının da ilaçlanabilmesi için 3-4 metrede bir katlanabilir 

püskürtme çubuğu yapılır. 
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Resim 2.8: Bum tertibatı  

1-Memelerin yerden yüksekliğini ayarlayan kol, 

2-Yaylı asma tertibatı, 

3-Püskürtme çubuğunun taĢıyıcı çerçeveye bağlandığı yer, 

4-Bum kılavuzu, 5-Memeler, 

6-Püskürtme çubuğunun katlanma noktası, 

7-Son memeyi darbelere karĢı koruyan düzenek 

 

Yeknesak bir püskürtme yalnız püskürtme çubuğunun yere paralel konumda 

durmasıyla mümkün olur. AĢağıdaki Ģekilde memelerin püskürtme konilerinin birbirlerini 

kapatabilmeleri için memelerin bum üzerine yerleĢtirilme mesafeleri ile yerleĢtirilme açıları 

ve bumun yerden olan yüksekliği görülmektedir.  

 

ġekil 2.9: Konik memelerde yerleĢtirme açıları 

2.1.1.9. Memeler 

 

Sıvı hâldeki bitki koruma ilaçlarını geniĢ tarım alanlarına dağıtabilmenin yolu, ilacı 

küçük damlacıklar hâlinde parçalayarak belli bir hızda hedefe doğru yönlendirmektir. 

Pülverizatörlerde ilacın parçalanmasını ve hedefe ulaĢmasını sağlayan parça, memelerdir. 

Pülverizatörlerde her ilaç uygulamasını aynı meme tipi ile yapmak uygun olmadığı için çok 

değiĢik tipte memeler kullanılmaktadır. Bugün memeler pirinç, sert plastik, paslanmaz çelik 

ve seramik gibi değiĢik malzemelerden yapılabilmektedir. Yüksek basınç altında çalıĢtıkları 

için aĢınmaya karĢı dayanıklı malzemeden (krom-nikel çeliği) yapılan memeler en iyi ve 

tercih edilmesi gerekenlerdir. AĢağıda bir memenin parçaları görülmektedir. 
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ġekil 2.10: Meme parçaları 

(1-Meme gövdesi, 2-Geri tepme supaplı meme filtresi, 3-Conta, 4-Meme, 5-Somun) 

Pülverizatörlerde yaygın olarak yelpaze hüzmeli meme ve konik hüzmeli meme tipleri 

kullanılmaktadır. 

 

Yelpaze hüzmeli memelerin püskürtme hüzmelerinin kesitleri eliptiktir. Daha çok 

yabancı otların ilaçlanmasında kullanılmakla birlikte fungisit ve insektisitlerin verilmesinde 

de kullanılır. Duruma göre ayrı ayrı parçalar Ģeklinde ya da cıvataya geçme Ģeklinde olabilir. 
 

 

Resim 2.11: Yelpaze hüzmeli meme tipi 

Konik hüzmeli memeler, girdaplı memeler olarak da isimlendirilir. Bu memelerde 

girdap plakası memenin en önemli kısmını oluĢturur.  



 

37 

 

 

Resim 2.12: Konik hüzmeli meme tipi 

2.1.2. Pülverizatörlerin Ayarları 
 

Bütün makinelerde olduğu gibi pülverizatörlerden beklenen faydanın elde 

edilebilmesi, ayarlarının tam ve doğru olarak yapılması ve tekniğine uygun olarak 

kullanılmalarıyla mümkün olacaktır. Pülverizatörlerde yapılması gereken baĢlıca ayarlar 

Ģunlardır: 

 

2.1.2.1. Hava Tüpünün Basınç Ayarı 

 

Pülverizatörlerde sıvı akıĢının ve basıncının devamlılığını sağlayabilmek için pompa 

üzerine bir hava deposu (hava tüpü) konulmuĢtur. Ġlaçlamaya baĢlamadan önce hava 

deposuna gerekli olan hava, hava doldurma supabından basılmalıdır. Havanın basınç değeri 

için makine bakım kullanma kitabından faydalanılmalıdır. Hava basıldıktan sonra bir hava 

saati ile hava tüpündeki hava basıncı kontrol edilmelidir. Hava basıncıyla ilgili olarak 

aĢağıdaki tabloda örnek değerler verilmiĢtir. 

 

Ġlaçlama sırasında memelerden veya ilaçlama tabancasından atılan sıvı, kesik kesik 

geliyorsa muhtemelen hava deposundaki hava basıncı yetersizdir. Bu durumda hava 

deposundaki hava basıncı kontrol edilmeli ve tamamlanmalıdır. 

 

2.1.2.2. Basınç Ayarı 

 

Memelerde istenilen püskürtme basıncı regülatör üzerinden ayarlanır ve elde edilen 

basınç değeri, basma hattı üzerinde bulunan manometreden okunur. Olması gereken basınç 

değerleri, meme tipi ve ilerleme hızına bağlı olarak istenilen debiyi elde edebilmek amacıyla 

makinenin bakım kullanma kitaplarında verilmiĢtir. 

 

Doğru bir basınç ayarı için bakım kullanma kitabında verilen tablolardan 

faydalanılmalıdır. Örneğin tarla ilaçlamalarında basınç değeri, yelpaze tip memelerle herbisit 

uygulamalarında 1,5-3 bar; fungusit ve insektisit uygulamalarında 2-5 bar olmalıdır. Konik 

memeler ve büyük damlacık veren memelerde ise 5-8 bar aralığında olmalıdır. Ġlaçlama 

basıncı arttıkça oluĢan damlacık çapı da küçülür. 



 

38 

 

 

Resim 2.13: Basınç ayarı 

Ayar yapmadan önce makinenin deposuna bir miktar temiz su konmalıdır. Ġlacın boĢa 

gitmemesi ve çevreye zarar vermemesi için bütün ayar ve kontroller su ile yapılmalıdır.  

 

Basınç ayarı için mandal (8) bastırılarak valf teli (1) regülatör gövdesinde yer alan ve 

üzerinde farklı kademeler bulunan basınç seçme kolunun (7) herhangi bir kademesine takılır. 

Daha sonra kilitleme mandalı (2) ile sistem kilitlenir. Daha hassas bir ayar için yay üzerinde 

bulunan somun (9) aĢağı yukarı hareket ettirilerek sistemin basıncı değiĢtirilir. Ġstenen 

basınçların elde edilmesi için traktör kuyruk mili 540 devir/dakikada çalıĢıyor olmalıdır. 

Makineye hareket vermeden önce bütün musluklar kapatılmalı ve kilitleme mandalı (2) 

yukarıda (kapalı) olmalıdır. ġafta hareket verdikten sonra birkaç saniye beklenir ve kilitleme 

mandalı (2) istenen kademede kilitlenir ve çalıĢma basıncı manometreden okunur. Okunan 

değer istenen değerden farklı ise istenen basınç değeri elde edilinceye kadar kademeler (7) 

arasında değiĢiklik yaparak basınç ayarı yapılır. 

 

2.1.2.4. Memelerin Kontrolü 

 

Makinenin kulanım amacına göre uygun meme tipi seçilmiĢ olmalıdır. Bunun için 

makine bakım kullanma kitabı ve kullanılacak ilacın etiket bilgilerinden faydalanılır. Basınç 

ayarı yapıldıktan sonra memelerin püskürtme açıları ve püskürtme geniĢlikleri kontrol 

edilmelidir. Ġlaçlama yapılacak ürünün boyuna göre ilaçlama kollarının yerden yüksekliği 

belirlenir. Düz bir zeminde makinenin ilaçlama kolları açılır ve belirlenen yükseklikte 

sabitlenerek makineye hareket verilir. Bu esnada bütün memelerden suyun dengeli olarak 

atılıp atılmadığı kontrol edilmelidir.  

 

Püskürtme açısı ve geniĢliği meme tipine göre değiĢir ancak aynı meme için basınç 

değiĢtikçe farklı püskürtme açısı ve püskürtme geniĢliği ortaya çıkar. Düzgün bir püskürtme 

dağılımı için yelpaze meme huzmelerinin her birinin yanındaki huzmeyi belirli oranda 

(örneğin %50) örtmesi gerekir. Ġki meme arasında kuru alan kalıyorsa basınç değeri ve 

memelerin yerden yüksekliği yetersiz demektir. Ġki meme aynı alanı gereğinden fazla 

ıslatıyorsa basınç değeri yüksek demektir. Bu durumlarda basınç ayarı yeniden yapılmalıdır. 

Bu kontrol esnasında düzensiz çalıĢan ya da hiç çalıĢmayan memeler kontrol edilmeli, 

tıkanmıĢ olan memeler mümkünse temizlenmelidir. Arızalı olanlar, aynı özellikteki yeni 

meme ile değiĢtirilmelidir. 
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Resim 2.14: Memelerin kontrolü ve temizlenmesi 

2.1.2.5. Ġlaçlama Normu (Debi) Ayarı 

 

Birim alana atılması gereken ilaç miktarına ilaç normu veya doz adı verilir. Ġlaç 

normunun belirlenmesinde ilacın kullanım amacı, kullanılacak ilacın özellikleri, ilaçlanacak 

bitki, bitkinin geliĢme durumu ve kullanılacak makinenin özellikleri dikkate alınır. Ġlaçlama 

normunu ayarlamadan önce kullanılacak ilacın tanıtım bilgilerinden birim alana ne kadar ilaç 

ve ilaçlı sıvı kullanılması gerektiği belirlenmelidir. 

 

Makinenin bakım kullanma kitabında verilen cetveller yardımıyla seçilen meme tipi, 

basınç ve ilerleme hızına bağlı olarak ürün veya tarlaya atılacak ilaçlı sıvı miktarı belirlenir. 

Örneğin aĢağıdaki cetvelde, üçüncü tip (ST 80-02) memenin kullanıldığı bir makineyle 

ilaçlamada bir hektar alana 122 litre ilaçlı sıvı atabilmek için basınç 2,5 bar, traktör ilerleme 

hızı ise 7 km/saat olmalıdır. Bu durumda bir memenin debisi ise 0,71 litre/dakika olacaktır. 

 

Resim 2.15: Örnek ilaç normu cetveli 

Tabloda belirtilen değerlere göre ayar yapıldıktan sonra değerlerin doğruluğu kontrol 

edilmelidir. Bunun için makine çalıĢacak konuma getirilir. Her bir memenin altına ölçü kabı 

konarak traktör kuyruk mili 540 devir/dakika olacak Ģekilde 1 dakika makine çalıĢtırılır. Bu 

süre içinde her bir memeden atılan sıvı miktarı 0,71 litre olmalıdır. Ölçülen değer bundan 

farklı ise basınç, ayarlar değiĢtirilerek yeniden kontrol edilmelidir. 

 

Her zaman elimizde örnekte verilen cetvel bulunmayabilir. Bu durumda iki farklı 

Ģekilde norm hesabı yapılabilir: 
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 Birinci yöntemde memelerin basıncı dengeli ve yeterli ilaç atacak Ģekilde 

ayarlanır. Ardından bu basınçta ilacı istenen normda atacak traktör ilerleme hızı 

belirlenir. Bu durumda yapılacak iĢlemler aĢağıda verilen örnekteki gibi 

olacaktır.  

 

Örnek: Hububatta yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. Kullanılacak pülverizatörün 

meme sayısı 20 adet ve iki meme arası mesafe 0,5 metredir. Atılacak ilacın bilgilerinde bir 

hektar alana 400 litre ilaçlı sıvı verilmesi isteniyor. Bu durumda pülverizatörle çalıĢma hızı 

ne olmalıdır? 

 

Çözüm: Öncelikle meme sayısı ile iki meme arası mesafe çarpılarak makinenin iĢ 

geniĢliği bulunur. 

 

ĠĢ GeniĢliği = Meme sayısı x iki meme arası mesafe 

 

ĠG= 20 x 0,5 = 10 m 

 

Memelerin basıncı, dengeli ve yeterli ilaç atacak Ģekilde ayarlanır. Memelerin altına 

ölçü kabı konarak traktör kuyruk mili 540 devir/dakika olacak Ģekilde makine 1 dakika 

çalıĢtırılır. Ortalama her bir memeden atılan sıvı miktarı ölçülür. Burada her bir meme 

debisinin ortalama 2,4 litre bulunduğu kabul edilirse makinenin toplam debisi Ģu Ģekilde 

hesaplanır: 

 

Toplam Debi= Bir memenin debisi x meme sayısı 

 

TD=2,4 x 20 = 48 litre/dakika olur. 

 

Olması gereken ilerleme hızı Ģu Ģekilde bulunur: 

 

Ġlerleme Hızı (km/saat)= 600 (sabit sayı) x toplam debi (litre/dakika)  

                                           Ġlaç normu (litre/hektar) x iĢ geniĢliği (m) 

 

ĠH= 600 x 48 = 7,2 km/saat bulunur. 

       400 x 10 

 

Örnekte verilen Ģartlarda istenen ilaçlama debisinin elde edilmesi için 7,2 km/saat 

hızla çalıĢılmalıdır. Bulunan bu çalıĢma hızının uygulanabilmesi için traktör kuyruk mili 540 

devir/dakika devirde el gazı ile sabitlenir. Motorun bu devrinde 7,2 km/saat çalıĢma hızını 

verecek uygun vites kademesi seçilir. Belirlenen motor devri ve vites kademesinde 

çalıĢılarak ilaçlama yapılır. 

 

 Ġkinci yöntemde mevcut Ģartlara (arazi, ürün, traktör vb.) uygun çalıĢma hızına 

göre memelerin debisi dolayısıyla makinenin basıncı değiĢtirilir. Bu durumda 

da yapılması gereken iĢlemler aĢağıda verilen örnekte olduğu gibi yapılır.  

 

Örnek: Hububatta yabancı ot mücadelesi yapılacaktır. Kullanılacak pülverizatörün 

meme sayısı 20 adet ve iki meme arası mesafe 0,5 metredir. Atılacak ilacın bilgilerinde bir 

hektar alana 400 litre ilaçlı sıvı verilmesi isteniyor. Traktör kuyruk mili devrinin 540 
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devir/dakika olması için farklı vites konumlarında farklı hız değerleri elde edilebilmektedir. 

Bu alternatiflerin arasından mevcut çalıĢma Ģartlarına göre 5. viteste 7,2 km/saat ilerleme 

hızı seçilmiĢtir. Bu durumda istenen ilaçlama normunun sağlanabilmesi için her bir memenin 

ortalama debi değeri ne olmalıdır? 

 

Çözüm:  

 

ĠĢ GeniĢliği = Meme sayısı x iki meme arası mesafe 

 

ĠG= 20 x 0,5 = 10 m 

 

Toplam debi (litre/dakika)=Ġlaç normu (litre/hektar) x iĢ geniĢliği (m) x hız (km/saat) 

600 (sabit sayı) 

 

TD= 400 x 10 x 7,2 

600 

TD= 48 litre/dakika (Tüm memelerden bir dakikada atılan ilaçlı sıvı miktarı) 

 

Bir Memenin Debisi = Toplam debi (litre/dakika) 

Meme sayısı 

MD=  48 

20 

MD= 2,4 litre/dakika (Bir memeden bir dakikada atılması gereken ilaçlı sıvı miktarı) 

 

Yukarıdaki hesaplamalar yapıldıktan sonra depoya bir miktar su doldurularak 

memelerin altına ölçü kabı konur. Regülatör üzerinden basınç ayarı yapılır. Traktör kuyruk 

mili 540 devir/dakika olacak Ģekilde el gazı sabitlenip makineye hareket verilerek makine 1 

dakika çalıĢtırılır. Bir dakika içinde atılan su ölçülür. Elde edilen değer, hesapla bulunan 

değerden (2,4 litre) farklı ise basınç ayarı değiĢtirilerek aynı kontroller tekrar yapılır ve bu 

değer elde edilinceye kadar ayar ve kontrole devam edilir. 

 

Her iki yöntemde de yapılan kontrollerde ortalama debi değerinin %10 fazlasını veren 

memeler aĢınmıĢ olarak kabul edilir ve yenisi ile değiĢtirilmesi gerekir. Daha az atan 

memelerde ise tıkanma veya bozulma olabileceği düĢünülerek memeler kontrol edilmelidir. 

Her bir memenin debisindeki sapma ± %5 kabul edilebilir değerdir. 

 

2.1.2.6. Ġlerleme Hızının Kontrolü 

 

Normal Ģartlarda traktör üzerindeki hız göstergesi (traktörmetre) kullanılarak hız 

kontrol edilir ancak hız göstergesinin bozuk olduğu veya arazi Ģartlarından dolayı patinaj 

olabileceği düĢünülerek uygulamada hızın kontrol edilmesinde fayda vardır. Bunun için 

arazide belirli bir mesafe (genellikle 60 veya 100 metre) belirlenir. Belirlenen noktaya 

gelmeden önce traktör kuyruk mili 540 devir/dakika olacak Ģekilde daha önceden belirlenen 

vites kademesinde çalıĢmaya baĢlanır. Belirlenen mesafenin alınması için geçen süre ölçülür. 

AĢağıda verilen eĢitlik yardımıyla traktörün gerçek hızı bulunur. 
 

Gerçek Hız (km/saat) = Ölçülen mesafe (m) x 3,6 (sabit) 

Ölçülen zaman (saniye) 
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2.1.2.7. Püskürtme Tabancalarının Ayarları 

 

Püskürtme tabancaları kendinden motorlu bahçe pülverizatörlerinde veya tarla 

pülverizatörlerinde meyve ağaçlarının ilaçlanmasında kullanılan ve memelerin bağlı 

bulunduğu borulardır. Kullanılacak ilacın özelliğine uygun meme seçimi yapılmalıdır. 

ÇalıĢmaya baĢlamadan önce makine çalıĢtırılarak tabancadan atılan ilacın basıncı ve dağılımı 

kontrol edilmelidir. Atılan sıvının ağacın bütün yüzeylerini ıslatacak Ģekilde memelerin 

hüzme açısı ve basıncı ayarlanmalıdır. Makine bakım kullanma kitaplarında verilen örnek 

tablolar yardımıyla mevcut Ģartlarımıza en uygun meme ve basınç seçimi yapılarak debi 

ayarı yapılmalıdır. 

 

2.1.2.8. Pülverizatörün Bağlantı Ayarları 

 

Askılı pülverizatörlerde ön arka paralellik ayarı, traktörün üst bağlantı kolunun 

uzatılıp kısaltılmasıyla yapılır. Makinenin yan tarafından bakılarak ön arka paralellik ayarı 

kontrol edilmelidir. Pülverizatörün sağ sol paralellik ayarı, traktörün ayarlı yan bağlantı 

kollarından yapılır. Ayar yapıldıktan sonra makinenin arka tarafından bakılarak sağ sol 

paralellik ayarı kontrol edilmelidir. ÇalıĢmaya baĢlamadan önce traktör ön seçme kolu 

pozisyon kontrol konumuna alınmalıdır. 

 

2.1.3. Ġlaç Su KarıĢımının Hazırlanması 
 

Ayarlardan sonra makinenin genel kontrolü yapılır. Bağlantılarda ve ilaçlama 

hortumlarında kaçak olup olmadığı kontrol edilir ve ilaç su karıĢımı hazırlanır. Ġlaç su 

karıĢımını hazırlamadan önce makinenin deposuna konulacak ilaç miktarı belirlenmelidir. 

Bunun için aĢağıdaki eĢitlikten faydalanılabilir. 

 

Bir depoya konulacak ilaç miktarı (litre)= ĠD (litre/hektar) x DK (litre) 

                                                                            ĠSM (litre/hektar) 

ĠD= Ġlaç dozu (litre/hektar)  

DK= Depo kapasitesi (litre)  

ĠSM= Bir hektara verilmesi gereken ilaçlı su miktarı (litre/hektar) 

 

Örnek: Yabancı ot mücadelesi amacıyla ilaçlama yapılacaktır. Bunun için 

kullanılacak ilaç etiketinde 1 hektara 2 litre ilacın 30 litre ilaçlı su ile verilmesi tavsiye edilir. 

Kullanılacak pülverizatörün deposu 600 litre olduğuna göre bu pülverizatörün bir deposuna 

kullanılması konulması gereken ilaç miktarını bulunuz. 

 

ĠD= 2 litre/hektar 

DK=  600 litre 

ĠSM= 30 litre/hektar 

 

Bir depoya konulacak ilaç miktarı= ĠD x DK = 2 x 600 = 40 litre 

                                                          ĠSM            30 

Bu örnekteki Ģartlarda çalıĢmada dikkat edilecek bir husus, hektara 30 litre ilaçlı su 

verilmesi istendiğinden yapılan ayarlar neticesinde (600/30=20) bir depo ilaçlı su ile 20 

hektar alanın ilaçlanması gerekmektedir. Depo daha önce veya daha sonra bitiyorsa makine 
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ayarlarında ve parçalarında bir problem var demektir. ÇalıĢmayı durdurup makinenin genel 

durumu ve ayarları kontrol edilmelidir. 

 

Bir depoya katılması gereken ilaç miktarı belirlendikten sonra ilaç etiketinde verilen 

talimatlara uyularak karıĢım hazırlanmalıdır. 

 

Kullanılacak ilaç sıvı ise doğrudan makinenin deposuna konulabilir. Bunun için depo 

2/3 seviyesine kadar temiz su ile doldurulur. Ġlaç depoya konulmadan önce makineye hareket 

verilerek karıĢtırıcının çalıĢması sağlanır. Belirlenen miktarda ilaç dikkatli bir Ģekilde etrafa 

sıçratılmadan yavaĢ yavaĢ makinenin deposuna boĢaltılır ve makineyi çalıĢtırmaya 5 dakika 

daha devam edilir. Ardından depo tamamen temiz su ile doldurulur. 

 

Kullanılacak ilaç toz ise önce ayrı bir kapta az bir miktar su ile iyice karıĢtırıldıktan 

sonra makinenin deposuna boĢaltılmalıdır. Makinenin ön ilaç hazırlama ve karıĢtırma deposu 

varsa ilaç karıĢımı burada hazırlandıktan sonra ana depoya gönderilmelidir. 

 

2.1.4. Pülverizatörlerin Bakımı 
 

Pülverizatörlerin ömürlerini uzatmak, kullanıĢlıklarını artırmak için tamir, bakım ve 

koruma esaslarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Pülverizatörlerin yapılması gereken 

bakımları; pülverizatörleri iĢe hazırlama, iĢ sonrası bakım ve mevsimlik bakım olarak üç 

baĢlıkta incelenebilir. 

 

2.1.4.1. ĠĢ Öncesi Bakımı 

 

Pülverizatörleri iĢe hazırlama bakımında yapılması gerekenler Ģunlardır: 

 

 ĠĢ öncesi sökülmüĢ parçalar yerine takılmalı ve çalıĢmayı engelleyecek unsurlar 

ortadan kaldırılmalıdır.  

 ĠĢleyen parçalar için yağlama gerekiyorsa yapılmalıdır.  

 Emniyet düzenleri kontrol edilmelidir.  

 Yağ ve yakıt kontrolü yapılmalıdır.  

 Filtreler kontrol edilip temizlenmelidir.  

 Memeler kontrol edilip temizlenmeli ve eksik varsa tamamlanmalıdır.  

 

2.1.4.2. ĠĢ Sonrası Bakım 

 

Pülverizatörün kullanımdan hemen sonra temizlenmesi, makinenin güvenliği ve bir 

sonraki yapılacak ilaç uygulamasına hazırlık açısından yararlı olur. Ayrıca parçaların zarar 

görmesi de engellenir. Pülverizatörlerin iĢ sonrası bakımı Ģöyle yapılmalıdır:  

 

 Depoda kalan ilaçlı sıvı en az 10 kat su ile seyreltilerek ilaçlanan alana atılmalıdır.  

 Koruyucu kıyafetler mutlaka giyilmeli, gerekiyorsa deterjan veya ilacı temizleyecek 

diaktif maddeler kıyafetleri yıkama sırasında kullanılmalıdır. 

 Pülverizatörün ve traktörün dıĢ yüzeyleri de yıkanmalıdır. 

 Depo ve depo ağzındaki filtre temizlenmelidir. 

 Pompa çalıĢırken deponun içi temizlenmelidir. Ġlaçla temas eden bütün parçalar 

yıkanmalıdır. 
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 Ġlaçlama sıvısı tamamıyla boĢaltıldıktan sonra pompa durdurulup depoya en az 1/5’i 

kadar temiz su doldurulmalı ve temizlik maddeleri eklenmelidir. 

 Pompa yeniden çalıĢtırılarak bütün parçaların depoda hazırlanan bu karıĢımla 

temizlenmesi sağlanmalıdır. 

 Depo, boĢaltma tapası açılarak boĢaltılmalı ve pompa kısa bir süre boĢta 

çalıĢtırılmalıdır. 

 Pompa durdurulduktan sonra tıkanma ihtimaline karĢı tüm filtre ve memeler çıkarılıp 

temizlenmelidir. 

 Filtre ve memeler takıldıktan sonra bazı ilaçların aĢındırıcı etkiye sahip olması 

nedeniyle depo kapağı açık bırakılmalıdır. 

 

2.1.4.3. Mevsimlik Bakım 

 

Tüm ilaçlamalar tamamlandıktan sonra yapılacak bakımdır. Pülverizatörlerin 

mevsimlik bakımında Ģu iĢlemler yapılmalıdır: 

 

 Gelecek iĢ dönemi için kontrol, tamir, revizyon, yağlama, parça ayırma gibi iĢlemleri 

yapılmalıdır. 

 Kullanılmayan dönemde pülverizatör hangar, garaj, sundurma gibi koruma 

alanlarına alınmalıdır. 

 

2.2. Atomizörler 
 

Atomizörler özellikle bağ, bahçe, orman ve çeĢitli ağaçlık alanların ilaçlanmasında 

kullanılan makinelerdir. Atomizörler genel olarak sırt tipi ve traktörle kullanılan tipler olmak 

üzere iki çeĢittir. Sırt tipi atomizörler küçük kapasiteli olup daha çok küçük alanlarda 

etkiliyken traktörle kullanılan atomizörler daha büyük kapasitelidir ve daha geniĢ alanlarda 

etkilidir. 

 

Resim 2.16: Çekilir tip atomizör 

Atomizörler, çalıĢma prensibi itibariyle genel olarak pülverizatörlerle aynı özelliklere 

sahiptir. Pülverizatörlerde karıĢımın parçalanması, memelerde sıvı basıncıyla sağlanır. 

OluĢan bu damlalar pompanın sağladığı basınç enerjisiyle ile hedefe taĢınır. Atomizörlerde 
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ise damlaların oluĢması ve hedefe ulaĢtırılması hava akımı sayesinde olmaktadır. 

Pülverizatörler, bitki örtüsünün zayıf olduğu ve memelerin bitki örtüsünden uzaklığının 60 

cm’den az olduğu durumlarda kullanılır. Atomizörler ise genellikle yaprakların ıslatılmasının 

istendiği ve bitki uzaklığının fazla olduğu durumlarda (ağaçların ilaçlanmasında) kullanılır. 

 

Atomizörler, motorlu veya elektrikli olmak üzere ikiye ayrılır. Motorlu atomizörler, 

sırtta taĢınanlar veya traktör ile çekilenler olarak ikiye ayrılır. Bunlar bitki ilaçlamalarında 

kullanılır. Elektrik ile çalıĢanlar, ambar ve depo ilaçlamalarında kullanılır. Atomizörler sıvı 

ve toz ilaçların püskürtülmesinde kullanılır. 

 

2.2.1. Atomizörlerin Parçaları 
 

Traktörle kullanılan atomizörler genellike traktörle kullanılan pülverizatörlere benzer 

ancak bazı farklılıkları vardır. AĢağıda askılı ve çekilir tip bağ bahçe atomizörlerine ait 

parçalar görülmektedir. Bu kısımda traktörle kullanılan pülverizatörlerde bulunmayan, 

traktörle kullanılan atomizörlerde bulunan parçalar açıklanacaktır. 

 

Askılı tip bahçe atomizörünün parçaları aĢağıdaki resimde görülmektedir. 

  

Resim 2.17: Askılı tip atomizör 

(1. ġase, 7. Enjektör hortumu, 13. Dağıtım hortumu, 2. Pompa, 8. Regülatör, 14. Dağıtım 

muslukları, 3. Depo, 9. Filtre, 15. EmiĢ dirseği, 4. Depo kapağı, 10. Geri dönüĢ hortumu, 16. 

Kelepçe, 5. Enjektör meme, 11. Regülatör açma-kapama kolu, 17. EmiĢ hortumu, 6. Turbo fan, 

12. Regülatör basınç ayar kolu) 

 

 

 

Çekilir tip bahçe atomizörünün parçaları aĢağıdaki Ģekilde görülmektedir. 
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ġekil 2.18: Çekilir tip atomizör 

 Vantilatör: Vantilatörün görevi, her iki tarafa simetrik olarak yerleĢtirilmiĢ 

yönlendiricilerden eĢit hızda hava akımı göndererek ilaçlı sıvıyı vantilatörün hava 

çıkıĢ ağzında çok küçük damlacıklara parçalamak ve hedefe taĢımaktır. Hedefle 

meme arasındaki mesafe, kültür bitkisinin sıra arası mesafesi ile formuna bağlı 

olarak değiĢir. Vantilatör, hareketini traktör kuyruk milinden almaktadır. 

Vantilatörler çoğunlukla hafif alaĢım bazen de sentetik maddelerden yapılır. 

Vantilatörün çapı 0,6-1 metre arasında değiĢir. Vantilatörler bir kafes içinde yer alır 

ve arkadan emdikleri havayı yanlardan yaklaĢık 240 °lik bir açıyı kapsayacak Ģekilde 

verir. 

 

 DiĢli kutusu: Bağ bahçe atomizörleri, traktör kuyruk mili devrini istenilen vantilatör 

devir sayısına dönüĢtüren bir diĢli kutusu ile donatılmıĢtır. DiĢli kutusu, bu görevinin 

yanında ilave olarak deponun doldurulması esnasında vantilatörü durdurma, 

depodaki sıvıyı karıĢtırma ve kalibrasyon iĢlerinin yapılmasına imkân verir. 

 

 Memeler ve meme tutucuları: Traktörle kullanılan atomizörlerde yapıldığı 

malzeme ve meme tipine bağlı olarak belirli miktarda ilaçlı sıvıyı çok ince 

zerreciklere parçalayan konik memeler kullanılmaktadır. Meme tutucularının 

sayıları, takılan meme sayısına göre değiĢir. Böylece damla büyüklüğü küçültülebilir 

ve ilaçlı sıvı miktarı artırılabilir. Farklı hava kanallarına yerleĢtirebilmek için çok 

amaçlı meme tutucuları da değiĢik boyutlarda yapılır. Bu suretle de tüm memeler 

hava etkisi altında kalır. 
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Motorlu sırt atomizöründe parçaları aĢağıdaki resimde gösterilmiĢtir. 

 

Resim 2.19: Atomizör ve parçaları 

 ġase: Aletin diğer bütün parçalarını üzerinde taĢır. Operatörün sırtına gelen kısım 

yastıklanmıĢtır. Ġki adet askı kayıĢıyla alet sırtta taĢınmaktadır. 

 

 Motor: Motor iki zamanlı, hava soğutmalı ve 3 beygir gücündedir. Dakikada 4800 

devirle döner. Yakıtı, 35 litre benzine 1 litre yağ karıĢtırmak suretiyle hazırlanır. 

Motorun gaz ayar çubuğu ve stop düğmesi aletin sol alt yan tarafından öne doğru 

uzanan bir çıkıntı üzerindedir. 

 

 Vantilatör: Hareketini (V) kayıĢı vasıtasıyla motordan 2,5 defa yükseltilerek alır 

yani vantilatör pervanesi dakikada azami 1200 devirle döner. Verdiği hava akımının 

sürati saatte 400 km’dir. Hava sürati ve miktarı, motora az veya çok yakıt verilerek, 

devir sayısı azaltılıp çoğaltılarak ayarlanabilir. 

 

 Ġlaç deposu: Toz ilaç deposu pirinç levhadan yapılmıĢtır.  Ġstenildiği zaman daha 

fazla ilaç koymak için ilave bir parçası mevcuttur ve esas depoya tespit mandalları 

ile sıkıca yerleĢmektedir. Sıvı ilaç deposu, Ģeffaf plastikten yapılmıĢtır. Islak tozlama 

yapmak için aletin pirinç levhadan yapılmıĢ bir de su deposu mevcuttur. Bu depo da 

sıvı ilaç deposu gibi toz ilaç deposu üzerine tespit mandalları ile yerleĢtirilmektedir. 

 

 Hortum ve borular: Vantilatörün çıkıĢında aletin sağ yanından öne doğru dirsek 

yapan geniĢ bir madeni boru vardır. Bunun üzerinde ilaç depolarına hava sevk eden 

plastik ve lastik boruların takıldığı yerler, depolara sevk edilen hava miktarını 

değiĢtiren ayar düzeneği bulunmaktadır. Bu boruya, 50 cm uzunlukta, boğumlu ve 

geniĢ lastik hortum takılmaktadır. Bunun ortasında ise bir kroĢe ile tutturulmuĢ el 

tutamağı mevcuttur. Ucunda da plastikten yapılmıĢ, kısa çıkıĢ borusu vardır. Ġçinde 

geçen hava akımını döner Ģekle sokan sabit bir pervane mevcuttur. Bundan baĢka 

sıvı ilacı hava akımına bırakan ince pirinç boru bulunmaktadır. El tutamağının 

önünde sıvı ilaç veya su deposundan Ģeffaf, plastik hortumla gelen sıvı ilaç (mazot 

veya su) miktarını ayarlamaya yarayan musluk mevcuttur. 
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2.2.2. Atomizörlerin Ayarları 
 

Atomizörlerde yapılması gereken ayarlar traktörle kullanılan atomizörlerin ayarları ve 

sırt tipi atomizörlerin ayarları olmak üzere iki kısımda incelenir. 

 

2.2.2.1. Traktörle Kullanılan Atomizörlerin Ayarları 

 

Atomizörlerde yapılması gereken ayarların büyük bir kısmı pülverizatörlerde yapılan 

ayarlarla aynıdır. Atomizörlerde pülverizatörlerden farklı olarak yapılan ayarlar Ģunlardır: 

 

Resim 2.20: Atomizör basınç ayar vanası 

 Basınç Ayarı 

 

Atomizörlerde basınç ayarlanması için kullanılan regülatörler genel olarak iki tiptir. 

Birinci ve yaygın olan tip, pülverizatörlerin regülatörüne benzeyen standart tip 

regülatörlerdir. Bunlarda basınç ayarı pülverizatörlerde olduğu gibi yapılır. Ġkinci tip olan ve 

milenyum tip de denilen regülatör, vidalı bir vana görünümündedir. Bu tip bir regülatörde 

basınç ayarı yapmak için regülatör açma kapama kolu (1) kapalı pozisyona getirilir. 

Regülatör açma kapama kolunun açık kapalı konumları makineye göre değiĢiklik 

gösterebilir. AĢağı veya yukarı konumlarından biri olabilir. Bunu tespit için makine bakım 

kullanma kitabına bakmak veya makine üzerinde deneme yaparak belirlemek doğru 

olacaktır. Regülatörden çıkan bütün bağlantıların muslukları kapatılır. Traktör kuyruk miline 

hareket verilerek makine çalıĢtırılır. Traktör kuyruk mili devri 540 devir/dakikaya ayarlanır. 

Makine çalıĢtıktan birkaç saniye sonra regülatör açma kapama kolu (1) açık pozisyona 

getirilir. Manometredeki (2) basınç değerine bakılarak basınç ayar vidası (3) döndürülmek 

suretiyle çalıĢma basıncı ayarlanır. 
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Resim 2.21: Atomizörde basınç ayarı 

 Memelerin Ayarlanması 

 

Atomizörlerde kullanılan memeler genellikle çift taraflı yapılmıĢtır. Memenin bir 

tarafında ayar imkânı varken diğer tarafı sabittir. Ayarlanabilen taraf genellikle yüksek 

(uzak) mesafelerin ilaçlanmasında, diğer taraf ise kısa mesafelerin ilaçlanmasında 

kullanılmaktadır. Ġlaçlanacak bitkinin durumuna ve kullanılacak ilaca göre memenin ayarlı 

tarafı kullanılacaksa memenin ayarı, memenin baĢ tarafında bulunan plastik baĢlığın sağa 

sola çevrilmesi suretiyle yapılmalıdır. 

 

Resim 2.22: Memelerin farklı konumları (A-Uzun mesafeli ilaçlama, B-Kısa mesafeli ilaçlama 

 Ġlaçlama Normu Ayarı 

 

Kullanılacak ilacın etiket bilgilerinden ilaç normu değerleri alınmalıdır. Kullanılacak 

ilaca göre ilaç normu litre/hektar olarak verilmiĢse ilacın kullanılacağı bahçedeki ağaç sayısı, 

ağaç yükseklikleri ve taç durumuna göre bu değer değiĢtirilmelidir. Bahçedeki ağaç sayısı, 

ağaç büyüklüğü ve taç geniĢliği arttıkça verilen bu ilaç normu artırılmalıdır.  

Örnek: 100 litre suya 20 mililitre ilaç tavsiye edilen bir ilaç, depo hacmi 600 litre olan 

bir atomizörle verilecektir. Bir depoya konulması gereken ilaç miktarını bulunuz. 

 

Çözüm: Ġlaç Miktarı (ĠM)= Depo hacmi x Doz 

 

ĠM= 600 litre x 20 mililitre 

100 litre 

 



 

50 

 

ĠM= 120 ml ilaç konulmalıdır. 

 

Ġlaç norm ayarı için günümüzde birçok ilaç ve ilaçlama makinesi ile birlikte 

kalibrasyon kartı verilmektedir. Verilen bu kalibrasyon kartı kullanılarak yapılacak 

ilaçlamanın amacına uygun olarak meme tipi, makinenin çalıĢma basıncı, ilerleme hızı ve 

meme debilerine ait değerler belirlenebilmektedir. 

 

ġekil 2.23: Kalibrasyon kartı 

 Fan Ayarları 

 

Makineden atılan ilacın etkin ve doğru bir Ģekilde hedefine ulaĢabilmesi doğru bir fan 

ayarı dolayısıyla doğru bir hava ayarının yapılmasına bağlıdır. Hava miktarı gereğinden az 

olursa ilaç damlaları istenilen hedefe ulaĢamaz. Gereğinden fazla olması durumunda da ilaç 

damlaları hedefi aĢarak yine istenilen düzeyde ilaçlama yapılamayacaktır. Ġlaçlama yapılacak 

sahadaki bitkilerin sıra arası mesafe ve yetiĢme dönemi ile geliĢme durumları dikkate 

alınarak gerekli hava miktarı belirlenmelidir. Doğru bir çalıĢma için ayar yaptıktan sonra 

temiz su ile ayarların doğruluğu çalıĢılacak alanda kontrol edilmelidir. 

 

Gerekli olan hava miktarının ayarlanabilmesi için fan kanatları ayarlanabilir 

özelliktedir. Ayar için makine traktörden sökülmeli veya ayar traktör çalıĢmıyorken 

yapılmalıdır. Genel prensip, fan kanat açılarının değiĢtirilmesidir. Bu iĢlem, makinenin 

bakım kullanma kitabına göre yapılmalıdır. 

 

Fan ayarı yapıldıktan sonra fan deflektörlerinin veya hava kanallarının da ayarlanması 

gerekir. Deflektör ayarı yapılırken ilaçlama yapılacak bahçedeki ağaçların geliĢme dönemi 

ve büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Deflektör ayarı, atılan ilacın ağacın taç yapısının alt ve üst 

sınırları arasına (dal ve yaprakların olduğu kısma) isabet edecek Ģekilde yapılmalıdır. 
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ġekil 2.24: Doğru yapılmıĢ bir deflektör ayarı 

Traktör kuyruk milinden alınan hareket, hava akımı üreten fana genellikle bir kayıĢ 

yardımıyla gelir. Fan belli bir süre çalıĢtıktan sonra kayıĢ gevĢeyebilir. Bu durum, ilk 

çalıĢtırmada anormal bir sesten, lastik kokusundan veya makinenin titreĢiminden 

anlaĢılabilir. Bir anormallik olmasa bile çalıĢmaya baĢlamadan önce kayıĢ kontrol 

edilmelidir. Makine bakım kullanma kitabındaki tavsiyelere uyularak kayıĢ ayarı 

yapılmalıdır. 

 

2.2.2.2. Sırt Tipi Atomizörlerinin Ayarları 

 

Sırt tipi atomizörlerin birçoğu ile günümüzde sıvı, toz ve granül ilaç atma imkânı 

mevcuttur.  

 

Sıvı ilaçlama için debi ayar musluğuna ve püskürtme konumuna göre püskürtme 

miktarları, makine bakım kullanma kitaplarında tablolar hâlinde verilmiĢtir. Püskürtme 

borusunun ucuna püskürtme baĢlığı monte edilmektedir. Ayar somunu vasıtası ile püskürtme 

baĢlığı ileri geri hareket edebilmektedir. Bu sayede isteğe göre dar veya geniĢ açıda ilaç atma 

imkânı ortaya çıkmaktadır. 

 

Debi ayarını doğru bir Ģekilde yapabilmek için önce kullanılacak ilacın bilgilerinden 

ilaç dozu belirlenir. Kullanılacak ilacın özelliğine ve ilaçlamanın amacına göre istenen 

debiyi elde edebilmek için debi ayar musluğu tabloda belirtilen konuma alınmalıdır. Ayar 

pozisyonlarında debi ayar musluğunun köĢelerinin baĢlıktaki köĢe ile üst üste gelmesine 

dikkat edilmelidir. 

 

Resim 2.25: Sırt atomizöründe sıvı ilaç için debi ayarı 
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Ayar yapıldıktan sonra doğruluğu kontrol edilmelidir. Kullanılacak ilacın dozu, ilaç 

etiket bilgilerinden belirlenir. Yüzey ilaçlamalarında kontrol için atomizöre su doldurularak 

kuru bir yüzeyde püskürtme geniĢliği belirlenir. Bulunan püskürtme geniĢliğinden 

faydalanılarak 100 m
2

 alanın ilaçlanması için alınması gereken mesafe (uzunluk) hesap 

edilir. Ölçülen mesafenin ilaçlanması için gereken süre, ilaçlama yapıyormuĢ gibi yürünerek 

bulunur (Ortalama bir değer olarak ilerleme hızı 60 m/dakika kabul edilebilir.). Bulunan bu 

süre kadar atomizör çalıĢtırılarak atılan su miktarı ölçülür. Ölçülen bu su miktarı 100 ile 

çarpılarak birim alana atılacak ilaçlı sıvı miktarı bulunmuĢ olur. Bu değer ilaç etiketinde 

tavsiye edilen değerden farklı ise ayar tekrar gözden geçirilerek kontrol edilmelidir. 

 

Örnek: Ölçülen püskürtme geniĢliğinin 50 cm olduğu bir durumda 100 m
2 alanın 

ilaçlanması için ölçülen mesafe 200 m (100 m 2/0,5 m) olacaktır. Bu mesafenin ilaçlanması 

için geçen süre de 3 dakika 20 saniye olarak belirlenmiĢ olsun. Bu durumda atomizörde ayar 

yapıldıktan sonra 3 dakika 20 saniye çalıĢtırılır ve atılan sıvı miktarı ölçülür. Atılan sıvı 

miktarının 2,5 litre olarak ölçüldüğü kabul edilirse bu durumda birim alana (hektar) atılan 

ilaçlı sıvı miktarı 250 litre olacaktır (2,5 x 100). Bu değer ilaç etiketinde tavsiye edilen 

değerden farklı ise ayar tekrar gözden geçirilerek kontrol edilmelidir. 

 

Atomizörün toz veya granül ilaç atma özelliği varsa ilaç hazırlanıp motor 

çalıĢtırılmadan önce gaz ve toz / granül ayar kolları en alt konuma alınmalıdır. Aksi durumda 

ilaç depo içinde ilaçlama borusunun içine dökülebilecektir. Motor çalıĢtırıldıktan sonra gaz 

kolu vasıtası ile ilaç atma uzaklığı, toz / granül ayar kolu ile de ilaç dozu 

ayarlanabilmektedir. Kullanılacak ilacın toz, orta kalınlıkta ince granül veya iri taneli ilaç 

olma durumuna göre kumanda mafsalı uygun konuma alınmalıdır.  

 

2.2.3. Atomizörlerin Bakımı 
 

Atomizörlerin bakımı traktörle kullanılan atomizörlerin bakımı ve sırt tipi 

atomizörlerin bakımı olmak üzere iki kısımda incelenir. 

 

 

2.2.3.1. Traktörle Kullanılan Atomizörlerin Bakımı 

 

ÇalıĢmaya baĢlamadan önce makinenin genel kontrolleri yapılmalıdır. GevĢek 

bağlantılar ilaçlı sıvı kaçaklarına sebep olacağından kontrol edilerek sıkılmalıdır. KırılmıĢ, 

çatlamıĢ bağlantı elemanları varsa bunlar yenileriyle değiĢtirilmelidir. Özellikle her 

kullanımdan önce ve sonra ilaçlama deposu kayıĢlarının sıkılıkları kontrol edilmelidir. 

GevĢemiĢ ise aĢağıdaki Ģekilde görülen üstteki somun (1) gevĢetilip alttaki somun (2) sıkılır, 

kayıĢ yeterince sıkıysa (deponun yukarı kalkmasını engelleyecek kadar) kancayı sabitlemek 

için üstteki somunu sıkılır (1).  
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Resim 2.26: Depo kayıĢ ayarı  

Ġlaçlı sıvıda damla büyüklüğü arttıkça sürüklenme ve buharlaĢma kayıpları azaldığı 

gibi küçük damlalara göre hedef bitki içine daha iyi iĢler. Ancak bunun yanında damla çapı 

küçüldükçe birim alana isabet eden damla sayısı artar. Bu durumda damlaların hedef üzerine 

sıvanması daha iyi olur. Bu faktörler göz önüne alınarak ilacın amacına ve etki Ģekline göre 

damla büyüklüğü ayarlanmalıdır. Genellikle insektisitlerde damla büyüklüğü daha fazla 

(200-300 μm) olurken fungusitlerde daha düĢük (100-250 μm) olmaktadır. Doğru bir karar 

için ilaç etiket bilgilerinden faydalanılmalıdır. Makinenin çalıĢma basıncı arttıkça damla çapı 

küçülecektir. Bu yüzden damla çapını ayarlamak için makinenin basınç ayarı gözden 

geçirilmelidir. 

 

Yukarıda sayılan hususların dıĢında genel olarak pülverizatörle çalıĢırken dikkat 

edilmesi gereken genel hususlara atomizörle çalıĢırken de dikkat edilmelidir. Ġlaçlama iĢi 

bitmiĢse veya farklı bir ilaç atılacaksa makine iyice yıkanmalıdır. 

 

2.2.3.2. Sırt Tipi Atomizörlerin Bakımı 

 

Atomizör motorları iki zamanlıdır. Bunlar yağsız benzinle çalıĢtırılmamalıdır. Bunun 

için ya hazır iki zamanlı motor yakıtı kullanılmalı veya SAE 30-50 numaralı yağ, benzine 

karıĢtırılmalıdır. Yakıtın hazırlanmasında iki zamanlı motor yağı kullanılıyorsa 1/40 

oranında, SAE 30-50 numaralı yağ kullanılıyorsa 1/25 oranında yağ benzin karıĢımı 

hesaplanıp ayrı bir kapta karıĢtırıldıktan sonra yakıt deposuna konulmalıdır.  
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ġekil 2.27: Sırt atomizör motorunun çalıĢtırılması 

Motor aĢağıdaki Ģekilde çalıĢtırılmalıdır: 

 

 Motoru çalıĢtırmak için önce kabza tertibatı üzerindeki durdurma düğmesi (Ģekildeki 

2 numaralı parça) açık (1) konuma alınır.  

 Kabza tertibatı üzerindeki gaz verme tetiği / düğmesi yarım gaz pozisyonuna 

getirilerek sabitleme kolu (Ģekildeki 1 numaralı parça) ile sabitlenir.  

 Karbüratörün üzerindeki yakıt pompası 3-4 kez bastırılarak karbüratörün içine 

benzin dolması sağlanır (ġekil b).  

 Jikle yukarı (açık konuma) kaldırılır (ġekil c).  
 Makine bir elle sağlam bir Ģekilde tutularak diğer elle starter kolu hızla çekilir (ġekil d).  

 Motor çalıĢsın veya çalıĢmasın starter kolu yavaĢça bırakılarak ipin düzgün bir 

Ģekilde sarılması sağlanır.  

 Motor çalıĢtıktan sonra jikle kolu aĢağıya (kapalı konuma) indirilir.  

 Motor sıcakken çalıĢtırma durumlarında jikleyi açmaya gerek yoktur. 

 

Motoru durdurmak için kabza üzerindeki gaz ve sabitleme kolu (ġekildeki 1 numaralı 

parça) yukarı kaldırılarak motor rölanti devrine getirilir. Ardından kabza tertibatı üzerinde 

bulunan durdurma düğmesi (ġekildeki 2 numaralı parça) 0 konumuna alınarak motor 

durdurulur. Motorun daha sonra tekrar çalıĢtırılabilmesi için gaz verme kolu/durdurma kolu 

(ġekildeki 3 numaralı parça) mutlaka 1 konumunda olmalıdır. 

 

Motor, düğmesine basılarak stop edilirse ikinci defa zor çalıĢır. Bu nedenle motor 

benzin musluğu kapatılarak stop edilmelidir. Bu suretle karbüratördeki benzin yanarak 

tükendikten sonra motor kendi kendine stop eder ve ikinci çalıĢtırmada kolay çalıĢır.  

 

Ġlaçlama yaparken makine rüzgâra karĢı kullanılmamalıdır. Ġlaçlama yapılırken 

kulaklık, kapalı elbise, kapalı ayakkabı, koruyucu gözlük, ilaçlamaya elveriĢli eldiven ve 

maske kullanılmalıdır. 

Ġlaçlama sonunda atomizörün içi ve dıĢı bol temiz su ile yıkanıp kurulanmalıdır. 

Makine özellikle yabancı ot ilaçlamasında kullanılmıĢsa baĢka ilaçlamaya geçilmeden önce 
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çok iyi yıkanmalıdır. Aksi hâlde zehirli olan bu ilaç bulaĢığı, baĢka ürüne zarar verebilir. Her 

kullanım sonunda makine yakıt deposu boĢaltılmalıdır. 

 

2.3. ULV Sistemi 
 

Bunlara termik pülverizatör veya ısı enerjisi ile çalıĢan pülverizatörler de 

denilmektedir. Sisleme makineleri, sıvı ilacın bir sis bulutu Ģeklinde yayılması amacıyla 

kullanılan sis jeneratörleridir. Sisleme makineleri alan spreylemesi amacıyla kullanılan 

makinelerdir. Alan spreylemesi genellikle uçan zararlıların ergin dönemlerine karĢı yapılır. 

Alan spreylemesin de soğuk sisleme (ULV-ultra low volume) ve sıcak sisleme (thermal 

fogging) olmak üzere iki farklı metot kullanılmaktadır.  

 

Termal sislemeye (TF=termal fog) sıcak sisleme de denilmektedir. ġehir ve kırsal 

kesimde eriĢkin, uçan haĢere kontrolünde kullanılır. Ġlaç, mazot veya kerosenle karıĢarak 

aletin içinde sıcak hava karıĢımı ile süratle buharlaĢır. Buhar dıĢarıda soğuk hava ile temas 

edince yoğunlaĢıp küçük damlacıklar hâlinde sis bulutu oluĢturarak uçan haĢere ile 

mücadelede %100’e yakın bir baĢarı sağlar. Hacim ilaçlamaları 20 °C’nin üstünde ve 4-6 

km/saat hızla uygulanır. Daha hızlı rüzgârda uygulanmaz. Sahanın koĢullarına göre ULV 

yöntemi ile birlikte uygulanabilir. 

 

ULV (ultra low volume); çok düĢük hacimli ilaçlama tekniğidir. Bu teknikte elde 

edilen sis, son derece ince püskürtme tekniği ile oluĢturulan aerosol sisidir. HaĢereleri yok 

etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi 

sağlar. Uçan ve yürüyen haĢereleri anında etkiler, hızla yok eder ve çok uzun süre etki 

gücünü sürdürür. Soğuk sisleme ile amaç, ilaçlı suyu (solüsyon) havada uzun süre (8-10 saat) 

kalacak Ģekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuç 

almaktır. Ġlaç damlacıkları, havada rüzgârın tesiri ile yayıldığından rüzgâr faktörü önem 

kazanmaktadır. Rüzgârın durgun olduğu sabah ve akĢam, gün batımında yapılan ilaçlama 

özellikle uçan insektisitlerin havada yoğun olduğu saatlere rastlar. Saatte 10-15 km hızla 

yapılan ilaçlama idealdir. ULV sistemi bu değiĢik özelliklerinden dolayı haĢere ile 

mücadelenin yanında antiseptik ve deodorantların da atılmasına uygundur. 

 

Resim 2.28: Sisleme makinesi 

Bu makineler sırtta taĢınabilir olabildiği gibi daha büyük ölçüde olanları araca monte 

edilerek de kullanılmaktadır. 

Soğuk sisleme kullanımının baĢlıca avantajları Ģunlardır: 
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 Soğuk sisleme tekniği, dumanlama sistemine göre ilaç partiküllerinin havada çok 

uzun süre kalabilmesinden dolayı çok daha fazla randıman vermektedir. 

 Soğuk sisleme sistemi Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı bir ilaçlama tekniğidir. 

 Çok daha az ilaçla daha çok alanın ilaçlanması mümkündür. 

 Mazotun kanserojen etkisi ortadan kalkmaktadır. 

 Mazotun ekonomik külfetini ortadan kaldırmaktadır. 

 Dumanlama sisteminde kapatılan kapı ve pencereler, soğuk sisleme sisteminde 

farkına bile varılmadan içeri girerek iç mekânlarında sağlıklı bir Ģekilde ilaçlanması 

sağlanabilmektedir. 

 

Sislemede ısı veya mekanik yollarla havada asılı hâlde kalabilen damlacıklardan bir 

ince sis tabakası oluĢur. Damlacıklar atomizasyona göre daha küçüktür. Sisleme, rüzgâra 

karĢı çok hassastır ve hava Ģartlarına bağlıdır. Bu nedenle yalnız sakin havalarda uygulanır. 

 

2.3.1. Sisleme Makinelerinin Parçaları 
 

Sisleme makinelerinin meydana getiren parçalar Ģunlardır: 

 

 Namlu  

 Ġlaç ayar vidası 

 Hava pompa tutamağı 

 Ġlaç musluğu 

 Ġlaç tankı 

 ÇalıĢtırma düğmesi 

 Kapatma düğmesi 

 Regülasyon iğnesi 

 Yakıt tankı 

 

Resim 2.29: Sıcak sisleme makinesinin ana parçaları 

Sisleme makinelerinde bulunan bazı parçaların özellikleri ve iĢlevleri Ģunlardır: 
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 Ġlaç deposu: Genelde krom ve nikel karıĢımı malzemeden imal edilmektedir. 

Kullanılacağı yere göre değiĢik hacimlerde ilaç depoları mevcuttur.  

 Yakıt deposu: Genelde krom ve nikel karıĢımı malzemeden imal edilmektedir. 

Yakıt deposu, sisleyiciyi çalıĢtırmak için gerekli hava basıncını sağlamak amacıyla 

deponun 1/5’i boĢ kalacak Ģekilde doldurulmalıdır.  

 KarıĢım odası: Yakıt deposundan basıncın etkisiyle gelen benzinin hava ile karıĢtığı 

ünitedir.  

 Püskürtme boruları: Püskürtme boruları iç içe yerleĢtirilmiĢ ısıtıcı boru, soğutucu 

ve sis çıkıĢ borusundan oluĢmaktadır. ÇeĢitli çap ve uzunlukta olan bu üç boru da 

krom ve nikel karıĢımı sac malzemeden imal edilmiĢtir. Ayrıca ısıtıcı ve soğutucu 

boru üzerinde bazı kısımları düz bazı kısımları tel kafes Ģeklinde koruyucu 

bulunmaktadır.  

 Ġlk hareket pompası: Ġlk hareket pompası, hava hortumları ile ilaç deposu ve benzin 

deposu ile irtibatlıdır. Elle pompalanmak suretiyle çalıĢmaktadır. Siyah renkte olup 

ilaç deposunun üst kısmında yer almaktadır.  

 AteĢleme sistemi ve güç kaynağı: Makinenin alt kısmında Ģasiye monte edilmiĢ pil 

yatağı bulunmaktadır. Makine, dört adet seri bağlantılı 1,5 voltluk pille 

çalıĢmaktadır. Pillerden gelen 6 voltluk akım, ilk hareket pompası altında yer alan 

yükseltici bobinden geçerek bujiyi ateĢlemektedir. ÇalıĢma anında piller devre dıĢı 

kalmaktadır. 

 

2.3.2. Sisleme Makinelerinin Ayarları 
 

Sisleme makineleri iki gruba ayrılmıĢ olmasına rağmen gerek kullanım gerekse ayar 

açısından aralarında çok büyük farklar yoktur, temel özellikleri birbirine çok yakındır. 

Aralarındaki ayrıntılar için her bir makinenin bakım kullanma kitabındaki tavsiyelere uymak 

yeterli olacaktır. 

 

Kullanılacak ilaca ve ilaçlamanın amacına göre değiĢmekle birlikte yaklaĢık bir fikir 

vermesi açısından ilaç+seyreltici oranı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO); sıcak sisleme için 

hektara 5 litre konsantrasyon, soğuk sisleme için hektara 0,5 litre konsantrasyon tavsiye 

etmiĢtir. Uygun debi değerinin belirlenmesi için makinenin bakım kullanma kitaplarında 

örnek tablolar verilmiĢtir. Kullanılacak ilacın özelliğine göre uygun meme ve buna bağlı 

olarak debi değerleri belirlenmelidir. 

 

Bakım kullanma kitabında verilen değerler, belirli bir sıcaklık (genellikle 15 °C) için 

verilen yaklaĢık değerlerdir. Ġlaçlamanın yapılacağı Ģartlarda debi kontrolü yapılmalıdır. 

Bunun için debi ayar memesi (vidası), meme bağlantı nipeli gevĢetilir, sonra beraber meme 

bağlantı nipelinin arkası serbest kalacak Ģekilde elle tekrar takılır. Cihaz çalıĢtırılıp ilaç 

tankında basınç oluĢana kadar beklenir. Ġlaç musluğu çıkarılıp sislemeye baĢlanır. Bir dakika 

sonra dereceli kapta toplanan sıvı ölçülüp bir saatlik kullanım (debi) hesaplanır. Örneğin 

meme çapı 1,2 mm olan bir makine ile 1 dakikada 0,3 litre sıvı atıldığı ölçüldü ise 1 saatte 

atılan sıvı yani debi 18 litre/saat (60 x 0,3) olarak gerçekleĢmiĢ olur. 

 

Sisleme makinelerinin çalıĢtırma ve durdurma iĢlemleri Ģöyle yapılmaktadır: 
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Ön Hazırlık 

 

Sıcak sisleme makinelerinde yangın riski oluĢturabileceği için su bazlı ilaçlar için imal 

edilen namlu, yağ bazlı ilaç uygulamalarında kullanılmamalıdır. Bunun için kullanılacak 

ilacın özelliğine göre gerekli değiĢiklikler öncelikli olarak yapılmalıdır.  

 

Resim 2.30: Namlu değiĢikliğinin yapılması 

 Yakıtın Doldurulması 

 

Ġlaçlama borusu yatay konuma alınarak yakıt deposu doldurulur. Yakıt doldururken 

huni her zaman süzgeçle birlikte kullanılmalıdır. Daha sonra depo kapağı sıkılır. Dolum 

öncesinde çözelti musluğunun kapalı olup olmadığı kontrol edilmeli, açıksa kapatılmalıdır.  

 

 Makinenin ÇalıĢtırılması 

 

 Makineyi çalıĢtırmak için yakıt musluğu, musluk eksenine paralel 1/4 tur 

çevrilerek açılır.  

 Aynı anda marĢ motor düğmesine basılarak hava pompası çalıĢtırılır.  

 Ġlk patlamalar duyulduktan sonra karbüratör sisteminde basıncın 

birikmesi için 2-3 defa daha önceki gibi pompalanır.  

 Daha sonra marĢ düğmesi ve pompa mili bırakılır.  

 

Hava pompası, yakıt üzerinde basınç oluĢturacağından pompa mili tarafından üretilen 

gerekli çalıĢtırma havası yakıt deposunda bulunan yakıt seviyesine bağlıdır. Yakıt deposunda 

ne kadar az yakıt bulunursa hava pompasını o kadar çok kullanmak gerekecektir. Dolayısıyla 

yakıt deposu daima dolu vaziyette çalıĢtırmalıdır. Yakıt deposu dolu, cihaz ılık veya 

sıcakken çok sert ve hızlı pompalama yapılırsa karbüratör boğulacaktır. Bu durumda ya 

namlu sonunda siyah duman oluĢacaktır veya patlama sesi duyulmaksızın bir alev 

görülecektir. Bu durumda yakıt musluğu kapatılıp yukarıda çalıĢtırma ile ilgili anlatılan 

iĢlemler tekrarlanmalıdır.  
 

 Sisleme ĠĢlemi 

 

Cihaz çalıĢtıktan sonra 1-2 dakika kadar ısınması için beklenir sonra ilaç musluğu 

açılır ve sislemeye baĢlanır. Yakıt deposunda ilaçlamayı bitirecek kadar yakıt bulunması 

sağlanmalıdır. 
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 Makinenin Durdurulması 

 

 Sıcak sisleme makinelerinde ilaç deposu boĢken makineyi durdurmak 

için ilk olarak ilaç musluğu kapatılır.  

 Ġlaç deposu kapağı saat yönünün tersine çevrilerek açılır. Bu sırada basınç 

boĢalması hissedilir.  

 Yakıt musluğu saat yönünde 1/4 tur çevrilerek kapatılır.  

 Ġlaç deposunda yakıt varken ilk olarak ilaç musluğu havalandırma 

konumuna getirilir.  

 Sis bitene kadar bu konumda tutulur.  

 Sisleme bitince ilaç musluğu kapalı konuma getirilir.  

 Kapatma düğmesine aĢağı doğru kapalı konumuna gelene kadar basılır.  

 

Bu iĢlemler sonunda makinede ateĢleme bitecek ve patlama sesi duyulmayacaktır.  

 

2.3.3. Sisleme Makinelerinin Bakımı 
 

Sisleme makinelerinin hareketli elemanı çok olmadığı için fazla bir bakım 

gerektirmez. Makinede yapılacak ayar ve bakımlar makine soğukken yapılmalıdır. Bu 

makinelerin bakımlarında aĢağıdaki iĢlemler yapılmalıdır:  

 

 Makineyi ilk kez çalıĢtırmadan önce bakım kullanma kitabında tavsiye edilen 

emniyet talimatlarına ve ilaç dozuyla ilgili tavsiyelere kesinlikle uyulmalıdır. 

 Yakıt seviyesi kontrol edilmeli ve eksikse tamamlanmalıdır. 

 Yakıtla çalıĢırken kesinlikle sigara içilmemeli, yakıtın yakın çevresinde alev veya 

diğer sıcak ısı kaynakları bulunmamalıdır.  

 Makine sıcakken yakıt tankı doldurulmamalıdır. Makine sıcakken yangın ve patlama 

riski mevcuttur.  

 Yakıt koyarken huni ve süzgeç kullanılmalı, etrafa dökmemeye ve sıçratmamaya 

dikkat edilmelidir. Yakıtın sıçraması hâlinde kuru bir bezle silinmelidir.  

 Hava pompası elemanının kontrolü ve bakımı yapılmalıdır.  

 Karbüratör bağlantıları kontrol edilmelidir.  

 Yakıt ve ilaç depolarının bağlantıları kontrol edilmelidir.  

 AteĢleme bujisinin kontrolü yapılmalı ve temizlenmelidir.  

 Bujiye elektrik sağlayan sistem pilli ise pillerin kontrolü yapılmalı ve gerektiğinde 

yenisiyle değiĢtirilmelidir.  

 Gaz çıkıĢ borusunun bağlantıları kontrol edilmelidir.  

 Her ne kadar ilacın içinden geçtiği bütün borular korozyona dayanıklı malzemeden 

üretilmiĢ olsa da en az haftada bir kez su ile temizlenmelidir.  

 Ġlaç deposuna yarım litre kadar su konulmalı, ağzı kapatılıp iyice çalkalanmalıdır. 

Sisleme sonra yapılmalıdır.  

 Cihazın çalıĢtırılması sonrasında yakıt tankına pislik gelip alt kısımda toplanabilir. 

Bu nedenle yakıt boĢaltılarak bu pislikler uzaklaĢtırılmalıdır. Bunlar genellikle 

yakıtın depolandığı kaptan kaynaklanır. YaklaĢık çeyrek litre benzinle depo 

doldurulup çalkalandıktan sonra ters çevrilir. Yakıt, pislikle beraber boĢaltılmalıdır.  

 Piller çıkartılıp kuru ve güvenli bir yerde saklanmalıdır.  

 Varsa hava filtresi çıkarılmalı, pislikler temizlenmelidir.  
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 Makine sıcakken kapalı bir araç içinde nakledilmemelidir. Bu Ģekilde nakledilecekse 

makinenin soğuması beklenmelidir.  

 Her taĢıma öncesinde yakıt musluğu ve ilaç musluğu kapatılmalıdır. 

 Onarımlar sonrasında tüm koruyucu düzenekler tekrar takılmalıdır.  

 Makine uzun süre kullanılmayacaksa kaldırmadan önce içindeki yakıt ve ilaç 

boĢaltılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bitki koruma alet ve makinelerini bakım ve kullanım kitaplarına göre kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġlaçlama makineleri ile ilgili tablolar 

oluĢturunuz. 

 Ġlaçlama makinelerinin parçalarını 

gösteren resimler temin ediniz. 

 Ġlaçlama makineleri ve parçalarının 

teknik özelliklerini gösteren çıktılar 

alınız. 

 Resimlerin altına bu özellikleri 

yapıĢtırınız. 

  Ġlaçlama makinelerinin çalıĢma hızları 

ile ilgili bilgileri yazınız. 

 Ġlaç norm cetvellerini tabloya ekleyiniz. 

 Tabloyu pano hâline getirerek uygun bir 

yere asınız.  

 Ġlaçlama makinelerini kullanıma 

hazırlayınız. 

 Ġlaçlama makinelerinin temizliğini 

kontrol ediniz. 

 Yağlanması gereken kısımları 

yağlayınız. 

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Lastik havalarını kontrol ediniz. 

 Pompanın yağını kontrol ediniz. 

 Hava tüpündeki hava basıncını kontrol 

ediniz. 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 Ġlaçlama makinelerinde yapılması 

gereken tüm ayarları yapınız. 

 Ġlaçlama deposunu doldurunuz. 

 Ġlaç norm ayarınızı kontrol ediniz. 

 ĠĢ güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Uygun bir ilerleme hızı kullanarak 

ilaçlamaya baĢlayınız. 

 Kullanım sonrası bakım iĢlemlerini 

yapınız. 

 Ġlaçlama makinesini ve deposunu uygun 

temizlik maddeleri kullanarak 

temizleyiniz. 

 Filtre ve ilaçlama memelerini 

temizleyiniz. 

 Makineden çıkan ilaçlı suyu uygun bir 

Ģekilde imha ediniz ve makinede ilaç 

kalıntısı olmamasına dikkat ediniz.  

 Makineyi açıkta bırakmayınız. 

 Kapalı, kuru bir yerde muhafaza ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Pülverizatörlerin baĢlıca görevi, sıvı ilacı devamlı aynı konsantrasyonda ve eĢit 

basınç altında ileterek bitki koruma iĢlemini mümkün kılmaktır. 

2. (    ) Pülverizatörlerde sadece pnömatik tip karıĢtırıcılar bulunmaktadır. 

3. (    ) Atomizörlerde damlaların oluĢması ve hedefe ulaĢtırılması hava akımı sayesinde 

olmaktadır. 

4. (    ) Atomizörlerde bahçedeki ağaç sayısı, ağaç büyüklüğü ve taç geniĢliği arttıkça 

verilen bu ilaç normu azaltılmalıdır. 

5. (    ) Sisleme makineleri alan spreylemesi amacıyla kullanılan makinelerdir. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6.  Pülverizatörlerde ……………….. görevi, gereği kadar püskürtme sıvısını yeteri 

miktarda bir basınçla ve sabit bir akıĢ hızıyla memelerden atmaktır. 

7.  Pülverizatörlerde basıncı ayarlamayı sağlayan en uygun sistem, …………. 

…………... ayar sistemidir. 

8.  Atomizörlerde vantilatörün çapı ……………. metre arasında değiĢir. 

9.  Alan spreylemesi genellikle uçan zararlıların ……………. dönemlerine karĢı yapılır. 

.Sislemede damlacıklar atomizasyona göre daha …………….. olmaktadır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

ÖRNEK:  

Ġlaçlama sonrası ilaçlama aletinin temizliğini yapınız. 

 

 Ġlaçlama Aleti Temizliği 

 Malzemeler 

o Temizlik malzemeleri (alete zarar vermeyecek özellikte olmalı) 

o Hortum 

o Fırça 

o Gres yağı 

o Yağdanlık 

o Temizleme bezleri  
 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

2. Ġlaçlama makinesini temizlemek için uygun kimyasalı temin ettiniz mi?   

3. Ġlaçlama makinesini uygun kimyasal ile yıkayarak durulama 

iĢlemini yaptınız mı? 

  

4. Ġlaçlama makinesinin kullanım sonrası bakımlarını gerçekleĢtirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

Zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak bitki hastalık, zararlı ve yabancı 

otlarına karĢı bitki koruma alet ve makineleriyle mücadele ediniz. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele amacıyla ilaç hazırladınız 

mı? 

  

1. Fiziksel mücadele yaptınız mı?   

2. Mekanik mücadele yaptınız mı?   

3. Biyolojik mücadele yaptınız mı?   

4. Biyoteknik mücadele yaptınız mı?   

5. Kültürel mücadele yaptınız mı?   

6. Kimyasal mücadele yaptınız mı?   

7. Pestisitler ile ilgili tablolar oluĢturdunuz mu?   

8. Ġlaçları hazırladınız mı?   

9. Ġlaçlama makinesi ile ilaçlama uygulaması yaptınız mı?   

10. Ġlaçlama sonrası ilaçlama aletinin temizliğini yaptınız mı?   

11. Ġlaçlama makineleri ile ilgili tablolar oluĢturdunuz mu?   

12. Ġlaçlama makinelerini kullanıma hazırladınız mı?   

13. Kullanım sonrası bakım iĢlemlerini yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 BuharlaĢmasına 

7 Parazitoit 

8 % 20-50 

9 Madeni 

10 Ġnsektisit 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Pompanın 

7 Sabit Basınçlı 

8 0,6-1 

9 Ergin 

10 Küçük 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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